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Masażer wibrator MAGIC WAND Boss Series - różowy
 

Cena: 65,90 pln

Opis słownikowy

Producent Boss Series

Opis produktu
 

Masażer Magic Wand to nowoczesne urządzenie o klasycznym designie, który służyć może do przeprowadzenia relaksującego masażu
całego ciała, który przyniesie rozluźnienie i odprężenie po całym dniu.

Oprócz wykorzystania do klasycznego masażu ciała produkt może być wykorzystany również jako masażer intymny stymulujący strefy
erogenne np. okolice waginalne i analne, podczas stosunku lub gry wstępnej. Może być wykorzystywany zarówno przez kobiety, jak i
mężczyzn.

Urządzenie posiada wyginającą się pod naciskiem dużą główkę (średnica: 6 cm) oraz zapewniający wysoki komfort użytkowania
ergonomiczny uchwyt. 10 programów wibracji masażera i wyginająca się główka pozwalają na zaspokojenie indywidualnych potrzeb i
dotarcie do większości miejsc na ciele.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Produkt nie jest wodoodporny, nie może być zanurzany w wodzie. Aby uniknąć korozji powierzchni, podczas czyszczenia nie używać
żrących środków czyszczących. Myć przy użyciu ciepłej wody z mydłem lub z użyciem środka do dezynfekcji. Po umyciu przechowywać
w suchym i wentylowanym miejscu.

Charakterystyka:
Długość: 35 cm
Średnica główki: 6 cm
Waga: 290 g
Zasilanie: 110-220V
Materiał: ABS + Silikon
Kolor: różowy
10 programów wibracji

Zawartość opakowania:
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- masażer
- różowy woreczek do przechowywania
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