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Vibrátor na klitoris Small Purple Dragonfly

Údržba

Očistit vibrátor Small Purple Dragonfly vám zabere sotva minutu. Stačí ho
namydlit a opláchnout pod tekoucí vodou. Dezinfekce pomůcek pak zabrání
šíření mikroskopických fujtajblů, které by si chtěly nárokovat vaši pomůcku
jenom pro sebe.

Nabíjení

Abyste prodloužili životnost baterie, doporučujeme před prvním použitím vibrátor dobít do plna. Nabíjení pomocí
praktického USB kabelu zvládnete levou zadní. Stačí kulatý konektor zasunout až nadoraz do malé, nenápadné dírky
na spodní hraně vibrátoru. Že je konektor na svém místě, poznáte podle zacvaknutí. Druhý konec kabelu připojte
k powerbance nebo přes adaptér do elektrické zásuvky. Při nabíjení svítí dioda itouch ovládání červeně. Po nabití se
kontrolka rozsvítí modře. Nám nabíjení přes notebook trvalo cca 5 hodin. Vibrátor pak ale zvládl vibrovat 2 až
4 hodiny vkuse, podle zvolené síly vibrací.

Ovládání

Jednoduché ovládání se rychle naučíte a zvládnete ho i poslepu. Nahoře vibrátoru najdete klasické tlačítko pro
zapnutí/vypnutí. Stejným tlačítkem pak měníte vibrační programy. Pomocí inovativního itouch prvku změníte
intenzitu vibrací pouhým přejetím prstu po tomto bílém proužku s logem NT. Líbí se nám taky cestovní zámek, díky
kterému se vám pomůcka nerozvibruje v batohu při letištní kontrole. Stačí podržet na dotykovém senzoru s logem NT
prst po dobu cca 5 sekund a vibrátor se uzamkne. Pro jeho odemčení uděláte totéž.

Vibrační programy

Celkem 8 bouřlivých vibračních programů v 5 intenzitách vás slastně vyčerpá.

Stupně vibrací:

Nízká intenzita vibrací1.
Středně nízká intenzita vibrací2.
Střední intenzita vibrací3.
Středně vysoká intenzita vibrací4.
Vysoká intenzita vibrací5.
Nejvyšší intenzita vibrací6.

Vibrační programy:

Klasická stálá vibrace1.
Klasická zesilující vibrace2.
Pulzní zvyšující se vibrace3.
Pulzy rychle jdoucí za sebou4.
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Dva krátké hrubé pulzy a jeden dlouhý, jdoucí rychle za sebou5.
Tři krátké pulzy a jeden dlouhý pulz6.
Čtyři delší pulzy za sebou7.
Opakující se dva krátké pulzy a jeden dlouhý klesající pulz8.

Voděodolnost

Vibrátor Small Purple Dragonfly je vodotěsný. Vemte si ho proto s sebou příště do vany nebo vířivky. Uvidíte, co
taková malá, vibrující Manta ve vodě dokáže.

Design a tvar

Futuristický design vibrátoru zaujme na první pohled. Svým tvarem připomíná Mantu obrovskou. Díky anatomickému
tvaru vibrátor skvěle zapadá do ženského klína, a proto intenzivně dráždí klitoris. Small Purple Dragonfly skvěle
padne do ruky a nevypadne z ní ani při tom nejbouřlivějším orgasmu.

Materiál

Vibrátor Small Purple Dragonfly se vyrábí z kvalitního jemného a příjemného silikonu nové FDA technologie. Silikon
FDA je odolný a může se vyvařovat. Tento materiál předčil svou dobu a říká nahlas stop mikrobům.

Barva

Hypnotizující purpurová barva zapůsobí na vaše oči jako magnet. Po chvilce obdivování vibrátoru ucítíte, jak se vám
začne vařit krev a její bublinky vyšumí do bouřlivých ohňostrojů, které budou vybuchovat ve vašem nadrženém klíně.

Rozměry

Už na pohled malé rozměry vibrátoru svádí k hrátkám v kabinkách obchodů, na WC v práci a kdekoliv jinde, kde vás
napadne.

Celková délka: 11 cm
Šířka: 6 cm
Délka k dotykovému ovládání: 8,5 cm
Hmotnost: 109g
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