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Masażer wibrator ULTRA POWERFUL big Boss Series (USB) -
czarny
 

Cena: 114,90 pln

Opis słownikowy

Producent Boss Series

Opis produktu
 

Masażer Ultra Powerful to wysokiej jakości urządzenie o profesjonalnym designie przeznaczone do głębokiego, pełnego i
satysfakcjonującego masażu całego ciała. Jest to produkt który z powodzeniem może być wykorzystywany zarówno dla kobiet, jak
mężczyzn.

Produkt posiada dużą główkę, która pokryta jest silikonem medycznym, dzięki czemu jest delikatna i miła w dotyku. Główka
umieszczona jest na giętkim przegubie, który pozwala na jej wygięcie pod naciskiem. Swoją budową masażer przypomina mikrofon z
ergonomicznym uchwytem na ściance którego znajduje się włącznik przyciski sterujące mocą urządzenia i zmieniające program.

Główka umożliwia uzyskanie efektu niemożliwego przy stosowaniu innych tego typu gadżetów i dotarcie do wszystkich zakątków ciała.
Jej rozmiar i miękka silikonowa warstwa mogą wpływać nie tylko na zwiększenie rozluźnienia, ale także na zwiększenie przyjemności i
doznań erotycznych. Wykorzystanie urządzenia nie ogranicza się do użycia jedynie jako tradycyjnego masażera całego ciała (np. pleców,
karku, mięśni), sprawdzi się ono również jako gadżet erotyczny i masażer intymny stymulujący strefy erogenne i okolice intymne (np.
okolice waginalnych i analnych) podczas gry wstępnej, czy stosunku.

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.
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Masaż z użyciem Ultra Powerful to alternatywa dla użycia zwykłych przewodowych masażerów. Jest relaksujący i pozwala na całkowite
rozluźnienie i odprężenie. Jego zaletą jest ładowanie za pomocą kabla USB i 8-stopniowa regulacja mocy, która w połączeniu z 20
programami wibracji, pozwala na  znalezienie najbardziej odpowiedniego i spełniającego określone wymagania użytkownika. 

Urządzenia nie należy używać podczas ładowania. W trakcie ładowania miga czerwona kontrolka, która gaśnie kiedy urządzenie jest w
pełni naładowane. Nie pozostawiać urządzenia do ładowania na noc.

Produkt nie jest wodoodporny, nie może być zanurzany w wodzie. Do mycia używać miękkiego ręcznika i wysuszyć go po użyciu.

Charakterystyka:
Długość: 35 cm
Średnica główki: 7,7 cm
Waga: 374 g
Ciągła praca: 3 godziny

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.
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Pełne ładowanie: 5 godziny
Ładowanie: USB
Materiał: ABS + Silikon
Kolor: czarny
20 programów wibracji
8-stopniowa regulacja mocy

Zawartość opakowania:
- masażer
- kabel do ładowania USB
- różowy woreczek do przechowywania
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