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LELO Liv II silikonový vibrátor

Údržba

Vibrátor je 100% vodotěsný vůči tekoucí vodě. Proto ho bez obav umyjte pod tekoucí
vodou. Dezinfekce a péče o erotické pomůcky by neměla při péči o vibrátor chybět.

Nabíjení

Dříve se vibrátor nabíjel přes klasickou nabíječku do elektrické zásuvky. Dnes už od toho
výrobce upustil a LELO Liv II se dobíjí pomocí USB kabelu. Nabíjení trvá cca 1 hodinu a
20 minut. Během nabíjení kontrolky blikají bíle. Když diody přestanou blikat, je vibrátor
nabitý a připravený k použití.

Ovládání

Líbí se nám jednoduché ovládání, které zvládne každý i ve chvílích, kdy se mu budou
okysličovat jiné části těla než je zrovna mozek.

LELO Liv II zapnete stisknutím tlačítka PLUS (+). Vypnete ho tlačítkem MÍNUS (-). Když po
zapnutí budete držet PLUS delší dobu, nastaví se hned 2. nebo 3. stupeň intenzity.  Šipkami
nahoru a dolů si navolíte jeden z osmi pulzních programů. U každého pulzního programu si
pomocí tlačítka plus a mínus zvolíte intenzitu těchto vibrací.

Vibrační programy

Vibrátor nabízí 6 stupňů intenzit a 8 pulzních programů.

Klasická jemná vibrace1.
Pomalá pulzní vibrace v intervalu jedna, dvě2.
Střední pulzní vibrace v intervalu jedna, dvě, tři3.
Rychlá pulzní vibrace v intervalu bum, bum, bum, bum4.
Klasická střední vibrace5.
Jemné pulzační chvění 6.
Silnější pulzační chvění7.
Pulzující vibrace, které se vystupňují a pak zase sníží8.

Voděodolnost

U nás ve Slonovi vždy jásáme, když je vibrátor vodotěsný. Můžeme si ho vzít do vany nebo do sprchy a po použití ho
omýt teplou vodou.
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Design a tvar

Jednoduchý a nadčasový design zaujme i ergonomickým tvarem, který těsně dolehne na bod G.

Materiál

Vibrátor je vyrobený z kvalitního, pevného a odolného PC-ABS plastu, který se přizpůsobí teplotě vašeho těla.
Část, která se zasouvá do vaginy, má vrstvu z klinického silikonu. Ten má výsostné postavení v medicíně
i v kosmetickém průmyslu pro své hypoalergenní vlastnosti. Parádní je na dotek jemný a táák příjemný.

Barva

Růžová doplněná bílou barvou zanechává dojem ženskosti a něžnosti. Budete mít chuť se hýčkat a rozmazlovat.

Rozměry

LELO Liv II patří k menším vibrátorům, které umí velké divy. 

Délka: 17 cm
Délka růžové části: 10 cm
Průměr vrchní části: 2,4 cm
Průměr střední části: 2,1 cm
Průměr spodní části: 3 cm
Hmotnost: 88 g
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