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Realistický vibrátor s přísavkou a varlaty G-Touch

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru zvládnete rychle a hravě. Stačí ho po každé akci
opláchnout pod teplou vodou s kapkou mýdla a poté nechat vysušit. Pocit absolutní
čistoty pomůcky vám zajistí Dezinfekce pomůcek, která udrží vaše hračky 100% čisté.
Pak už stačí jen vibrátor uložit v textilním pytlíku do šuplíku odděleně od ostatních
hraček a těšit se na další dobrodružství.

Nabíjení

Vibrátoru dodáte šťávu pomocí dvou tužkových AA baterií. Takže až vám doma
vypadne proud a tenhle snědý krasavec zrovna dovibruje, stačí mu vyměnit baterie a
užít si slastnou černou hodinku.

Ovládání

Ovládání je hračkou. Vibrátor má jediné tlačítko. Při stisknutí tlačítka se vibrátor
zapne a začne vibrovat. Jakmile budete chtít vibrační program přepnout, stačí
kliknout na tlačítko a při vypnutí se tlačítko dlouze podrží. Takže lehké jako facka.

Vibrační programy

Celkem 10 vibračních programů se jen tak neomrzí.

Klasické vibrace – nejvyšší intenzita 1.
Klasické vibrace – střední intenzita 2.
Klasické vibrace – nejnižší intenzita3.
Nepravidelně zvyšující se pulzy4.
Pravidelné rychlé pulzy (rychlý tlukot srdce)5.
Rychle snižující se a zvyšující se pulzy 6.
Rychlá pulzní vibrace 7.
Delší pulzní vibrace 8.
Rychlá vibrace s pauzou 9.
Kratší vibrace s pauzou10.

Voděodolnost

Díky voděodolné úpravě vibrátor G-Touch snadno umyjete, ale do vody si ho s sebou raději neberte. Do krytu na
baterie by mohla zatéct voda, která by způsobila korozi. A to by znamenalo konec vzrušujících hrátek.

Design a tvar

Realisticky zpracovaný vibrátor s parádními varlaty, výrazným žilkováním a v sexy snědé barvě působí jako živý. Díky
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zahnuté špičce dráždí bod G a dobře se zavádí. Varlata nejsou moc velká, takže se s vibrátorem parádně manipuluje.

Materiál

Hladký, silikonový materiál vás okouzlí. Na dotek je jemný jako lidská kůže. Snadno se čistí a udržuje díky svým
neporézním a hypoalergenním vlastnostem, které zaručují jeho dlouhou životnost.

Barva

Reálná snědá barva. Můžete si tak představit hrátky se sexy černochem, který vám to s radostí udělá zezadu.

Rozměry

Řadíme vibrátor do zlatého středu velikostí. Není ani moc malý, ani moc velký. Prostě ideální pro každou ženu.

Celková délka: 23 cm 
Použitelná délka: 17 cm 
Průměr: 4 cm 
Šířka přísavky: 9 cm
Hmotnost: 287 g
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