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Blue Thrill – sada 3 pomůcek

Údržba

Díky voděodolnému provedení bude čištění pomůcek brnkačka. Doporučujeme
každou hračku před i po použití namydlit a důkladně opláchnout teplou vodou.
Dezinfekce pomůcek se hodí použít na závěr čištění tak, abyste si mohli být
jisti 100% čistotou svých erotických pomůcek.

Nabíjení

Minivibrátor napájí jedna tužková AA baterie. Vyměníte ji tak, že otočíte spodní
částí vibrátoru proti směru hodinových ručiček. Po odšroubování krytu vložte
dovnitř jednu AA baterii a poté vibrátor opět zašroubujte. Výdrž vibrátoru závisí
na kvalitě použitých baterií. Ale s jednou plně nabitou baterií zvládne vibrátor
vibrovat několik hodin. Poté začnou vibrace slábnout.

Ovládání

Vibrátor se ovládá snadno. Zvládnete to i poslepu. Pro zapnutí otočte kolečkem ve směru hodinových ručiček. Při
otáčení v tomto směru zvyšujete intenzitu vibrací. Pro snížení vibrací nebo úplné vypnutí vibrátoru otočte kolečkem
proti směru hodinových ručiček.

Vibrační programy

Vibrátor vás uspokojí třemi stupni intenzity:

Nízká intenzita
Střední intenzita
Vysoká intenzita

Voděodolnost

S análním kolíkem a dildem si můžete užívat vodních hrátek pěkně do sytosti. U vibrátoru si však dávejte pozor. Má
sice voděodolné provedení, takže údržba bude v pohodě, ale není vodotěsný. Proto si ho do sprchy ani do vany raději
neberte.

Design a tvar

Celá sada působí kvalitně a pomůcky svými menšími rozměry vyzývají k experimentování.

Dildo s přísavkou vypadá skoro jako živý penis, nebýt modré barvy, skoro bychom ho nerozeznali od toho pravého.
Nechybí mu propracované, vystouplé žilky ani vrásčité koule. Potěšila nás jeho ohebnost a menší rozměry, které
ocení i stydlivý začátečník. Při hrátkách se dobře drží v ruce.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Malý, ale šikovný vibrátor se skvěle vejde do kabelky a tvarem připomíná rtěnku. A stejně jako rtěnka je po celé své
délce rovný jako pravítko, akorát špičku má zkosenou. Minivibrátor se tak lépe zavádí a navíc po klitorisu jezdí nahoru
a dolů jako zkušený milenec. Drží se za vroubkovanou základnu, takže vám nikdy nevyklouzne z ruky.

Anální kolík s očkem vypadá jako malá kotva, kterou s radostí necháte zakotvit mezi půlkami. Díky hladkému a
hebkému povrchu vklouzne do análku jako po másle. A díky efektnímu očku se kolíček parádně drží a snadno
vytahuje.

Materiál

Anální kolíček i dildo budete neustále hladit kvůli jemnému silikonovému materiálu, ze kterého se obě pomůcky
vyrábí. Minivibrátor se sice vyrábí z ABS plastu, ale díky tenké silikonové vrstvě na povrchu je na dotek stejně
příjemný a hladký jako kolík s dildem.

Barva

Elegantní tyrkysová barva vás vyzve k prozkoumání vlastní sexuality a naplnění nejodvážnějších erotických fantazií.

Rozměry

Menší rozměry jsou ideální pro začátečníky nebo pokročilé milovníky, kteří hledají cestovní verzi pomůcek.

Dildo s přísavkou:

Celková délka: 17,5 cm
Použitelná délka: 13,2 cm
Průměr špičky: 2,7 cm
Průměr pod žaludem: 3 cm
Průměr u kořene: 3,3 cm
Délka varlat: 6,3 cm
Výška varlat: 3,1 cm
Průměr přísavky: 5,7 cm
Hmotnost: 229 g

Vibrátor:

Celková délka: 13,4 cm
Použitelná délka: 10,9 cm
Průměr špičky: 2,2 cm
Průměr střední části: 2,6 cm
Hmotnost: 78 g

Anální kolík:
Celková délka: 10,6 cm
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Použitelná délka: 6,4 cm
Průměr nejširší části: 2 cm
Hmotnost: 24 g
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