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Vibrační vajíčko Pink Dream + dárek Toybag

Údržba

Údržbu hravě zvládnete vcukuletu. Díky voděodolné úpravě můžete vajíčko po
použití jemně namydlit a opláchnout pod tekoucí vodou. Potom ho osušte
jemným ručníkem a nechte pořádně uschnout. Pokud si ale potrpíte na
absolutní čistotu, tak jedině Dezinfekce pomůcek zbaví vibrační vajíčko všech
nečistot. Stačí ji na vajíčko nastříkat, minutu nechat působit a pak opláchnout.
Před schováním pomůcky do šuplíku slasti doporučujeme vibrační vajíčko Pink
Dream vložit do pytlíčku, aby jeho materiál nezreagoval s ostatními
pomůckami ve vaší sbírce.

Nabíjení

Vibrační vajíčko pohání 2 tužkové Baterie. Jejich výdrž se pak liší podle kvality
jednotlivých značek. Většinou s nimi ale vajíčko zvládne vibrovat několik hodin.
Pak vibrace začnou slábnout, až se úplně zastaví. A to je ta správná chvíle pro
výměnu starých baterií za nové.

Vibrační programy

Vibrace si ženy vychutnají ve 4 intenzitách, které je postupně vynesou ke slastnému vrcholu.

Klasická vibrace slabé intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace vysoké intenzity3.
Klasická vibrace nejvyšší intenzity4.

Voděodolnost

Voděodolnou úpravu vajíčka Pink Dream oceníte hlavně při údržbě, kdy ho jednoduše opláchnete pod tekoucí vodou.

Při našem testování jsme vajíčko ponořili i s ovladačem na 10 minut do vody a po vyjmutí bylo uvnitř suché. Můžete
si s ním proto trochu zařádit i ve sprše. Do vířivky si ho ale raději neberte. I přes jeho silikonové těsnění byste ho
utopili.

Design a tvar

Oválný tvar vajíčka sice působí minimalisticky, ale drží se osvědčeného anatomického provedení, díky kterému se
dobře zavádí. Skládá se ze dvou částí, které poznáte podle nenápadného spoje po obvodu vajíčka. Hranatý ovladač,
který skvěle padne do ruky, spojuje s vajíčkem drátek. Ten neslouží pro vytahování vajíčka z vaginy, proto za něj
netahejte. Mohli byste ho utrhnout.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/baterie-do-erotickych-pomucek/
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Materiál

Použitý tvrdý ABS plast si oblíbíte pro jeho sametově hladký povrch a pro jeho schopnost intenzivně přenášet vibrace
po celé délce vajíčka.

Barva

Vibrační vajíčko Pink Dream v pastelově růžové barvě vám připomene vůni cukrové vaty a probudí ve vás touhu po
něžnostech. S chutí se necháte strhnout do víru vášně.

Rozměry

Kompaktní velikost vajíčka i ovladače oceníte hlavně při cestování. Vajíčko Pink Dream se vejde do každého batohu.

Délka vajíčka: 5,7 cm
Průměr vrchní části: 2 cm
Průměr střední části: 2,5 cm
Průměr spodní části: 2 cm
Hmotnost: 116 g
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