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Vibrátor na masáž prostaty G-Vibe

Údržba

Voděodolný vibrátor umyjete snadno a rychle. Před i po každém použití ho namydlete a
opláchněte pod proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek zbaví pomůcku všech nečistot, a to i
těch mikroskopických, kterých byste si pouhým okem nevšimli. Stačí dezinfekci na hračku
nastříkat, nechat minutu působit a pak opláchnout. Nakonec vibrátor osušte ručníkem a
schovejte ho do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Díky oddělenému skladování od
ostatních erotických pomůcek zabráníte tomu, aby na sebe jejich různorodé materiály reagovaly
a poškozovaly se.

Nabíjení

Hračku pohání dvě AA tužkové baterie, které vložíte dovnitř pomůcky po odšroubování spodního
krytu. Baterie vložte do pomůcky znakem „+“ směrem dolů a pak zpátky zašroubujte víčko. Stav
vybití baterií poznáte podle slábnoucí intenzity vibrací. Nám při testování vydržel vibrátor
fungovat cca 2 hodiny vkuse. Pak začaly jeho vibrace slábnout. Bohužel, baterie nejsou součástí
balení.

Ovládání

Intuitivní ovládání pomocí otočného kolečka, které najdete na spodní straně vibrátoru, se rychle
naučíte. Vibrátor zapnete pootočením ovládacího kolečka ve směru hodinových ručiček. Tím
samým pohybem si také regulujete sílu vibrací. Otočením v opačném směru nakonec pomůcku
vypnete.

Vibrační programy

Celkem 3 stupně vibrací vás vynesou na vrchol slasti.

1. Klasická stálá vibrace nízké intenzity
2. Klasická stálá vibrace střední intenzity
3. Klasická stálá vibrace vysoké intenzity

Voděodolnost

Vibrátor na masáž prostaty G-Vibe má díky těsnícímu kroužku v závitu voděodolné provedení. Snadno ho po akci
umyjete pod tekoucí vodou, ale do vany plné bublinek si ho raději neberte. Utopil by se. 

Design a tvar

Vibrátor nám svým zakřivením připomíná hokejku. Díky tomu skvěle doléhá na bod G i na prostatu, které promasíruje
silnými vibracemi. Celkově hračka vypadá moderně a elegantně. Její štíhlé tělo se dobře drží v ruce a po
nalubrikování hladce vklouzne do vaginy i zadečku.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Materiál

Na dotek sametově hebký, pevný ABS plast intenzivně přenáší vibrace po celé délce pomůcky.

Barva

Praktická černá barva v kombinaci se zářivě stříbrným proužkem nad ovládací částí propůjčuje pomůcce luxusní
vzhled. Nechte se omámit její elegancí a popusťe uzdu své fantazie.

Rozměry

Úzký, anatomický tvar vibrátoru promasíruje vaginu nebo análek i začátečníkům.

Celková délka: 22 cm
Použitelná délka: 18 cm
Průměr těla vibrátoru: 2,5 cm
Průměr zakřiveného výběžku: 3,7 cm
Hmotnost: 125 g
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