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Vibrátor SENSEMAX RED – VYPRODÁNO

Údržba

Snadná údržba. Postačí jen teplá voda s mýdlem. Pro větší pocit čistoty je vhodná
Dezinfekce pomůcek. Tu nastříkejte na umytou hračku, nechejte působit a otřete
suchým hadříkem. Schovat si ji můžete do hezkého pouzdra, které ochrání
pomůcku z hygienického hlediska. V tomto pouzdře se i nabíjí.

Nabíjení

Vibrátor si šikovně schováte do elegantního pouzdra, ve kterém ho pomocí USB
kablíku nabíjíte. Jednoduše zapojte USB do PC, Powerbanky nebo adaptéru
nabíječky. Při střední zátěži slibuje až 2,5 hodinové potěšení.

Ovládání

Stimulátor se ovládá pomocí 3 tlačítek. Ovládací panel schovaný v pomyslné
rukojeti. Vibrátor vás zaujme hlavně nahřívacím systémem, který vám dopřeje
nahřátí až na 43 ° C.

Nahřívání: Uvnitř skrývá malé překvapení – stisknutím tlačítka se rychle nahřeje
na teplotu těla. Moc příjemné.

Voděodolnost

Výrobce slibuje 100% vodotěsnost. Ideálním společníkem pro vodní zábavu. Napusťte si vanu a užijte si intimní
chvilky sama nebo s partnerem.

Design a tvar

Výjimečný měkký tvar vás zaujme hned na první pohled. Z jedné strany (určené do vaginy) užší a delší. Z druhé
strany (určené na klitoris) kratší s větší plochou. Vibrátor tak akorát do ruky. Logo jemně zvýrazněno z boční strany
stimulátoru. Ovládací panel není vystouplý, ale vsunutý do pomyslné rukojeti.

Materiál

Vibrátor vyroben ze 100% lékařského silikonu. Heboučký materiál šetrný k tělu. V dnešní době nejžádanějším
materiálem u erotických pomůcek.

Barva

Červená barva vibrátoru dodává jiskru. Teplá stimulující barva ve vás probudí vášeň.
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Rozměry

Délka Sensevibe: 16 cm
Délka s pouzdrem: 17, 6 cm
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