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Adore Grab´n´Go II tlaková pomůcka + dárek Toybag

Údržba

Údržbu vodotěsné pomůcky zvládnete během chviličky. Stačí ji opláchnout pod
tekoucí vodou nebo otřít vlhkým hadříkem. Dezinfekce pomůcek dotáhne
očistu do konce a zbaví hračku všech nečistot, kterých byste si pouhým okem
nevšimli. Suchou pomůcku uložte do textilního pytlíku nebo originální krabičky.
Všechny erotické pomůcky byste měli skladovat odděleně, protože různorodé
materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Nabíjení

Hračka vám přijde od výrobce z části nabitá. Před prvním použitím ji ale dobijte
do plna. Prodloužíte tím životnost akumulátoru. Moderní a pohodlný systém
Click ‚n‘ Charge si rychle oblíbíte. Jednu stranu magnetického USB kabelu
přichytíte ke kovovým tečkám na spodní části rukojeti, druhý konec pak
zastrčte do powerbanky nebo přes adaptér do elektrické zásuvky.

Tlakovou pomůcku dobijete cca za 80 minut. V průběhu této doby pomalu
problikává ovládací tlačítko, které po nabití zůstane svítit. Plně nabitá hračka
ženy odmění 180 minutami rozkoše. 

Ovládání

Jednoduché ovládání jedním tlačítkem zvládnete i potmě. Tlaková pomůcka se zapíná i vypíná delším podržením
ovládacího tlačítka, které najdete uprostřed jejího hřbetu. Zapnutou hračku poznáte i podle modře problikávající
diody. Tlakové režimy přepínáte cyklicky krátkými stisky tlačítka. Po proklikání na nejvyšší intenzitu se tak plynule
vrátíte zase na tu nejnižší.

Voděodolnost

Tlaková pomůcka má díky magnetickému dobíjení vodotěsnou úpravu. Dámy se s ní proto můžou naložit i do vany a
dopřát si uvolňující koupel okořeněnou orgasmem.

Design a tvar

Tlaková pomůcka v moderním designu působí luxusním dojmem a svým tvarem nám trochu připomíná kosmickou
loď. Ve špičce hračky najdete stimulační hubičku, která parádně doléhá na každý klitoris. Díky fajn ergonomii a
prstencové rukojeti se model dobře drží v ruce a dámy do něj hravě prostrčí ukazováček nebo palec. Model Adore
Grab´n´Go II šikovně padne do dlaně i pánům, proto se pomůcka hodí pro zpestření předehry. Manipulaci usnadňují
taky zvlněné prolisy na bočních stranách pomůcky. K pomůcce je přibalený i šikovný látkový pytlíček.
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Materiál

Sametově hebký silikon si vás omotá kolem prstu hned při prvním pohlazení. Tento prémiový materiál na sebe
neváže žádné pachy a nezpůsobuje alergické reakce na kůži. Proto se často využívá i ve zdravotnictví. Plastová
prstencová rukojeť zaujme pozornost vysokým leskem a úžasně hladkým povrchem.

Barva

Efektní kombinace elegantní petrolejové barvy a odstínu růžového zlata dodává pomůcce punc luxusu. Dámy se
budou při hrátkách cítit opečovávané jako královny.

Rozměry

Tlaková pomůcka má kompaktní rozměry a hravě se vejde do dlaně. Díky své menší velikosti si ji s sebou přibalte i do
kufru nebo příručního zavazadla.

Celková délka: 10,2 cm
Šířka pomůcky: 7 cm
Šířka hubičky: 1,9 cm
Vnitřní průměr hubičky: 1,4 cm
Průměr oka rukojeti: 3 cm
Hmotnost: 110 g
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