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Femintimate UNIVERSAL MASSAGER Masażer intymny
wibrator
 

Cena: 159,00 pln

Opis słownikowy

Producent Femintimate

Opis produktu
 

Uniwersalny masażer intymny Femintimate o dwustronnej budowie z możliwością stosowania jako wibrator. Produkt opracowany został
w celu stymulacji zewnętrznych i intymnych obszarów kobiecych, relaksacji i zapewnienia szerokiej i zróżnicowanej gamy przyjemności
towarzyszącej pielęgnacji zdrowia intymnego.

Urządzenie ma kompaktowy, ergonomiczny kształt pozwalający na idealne dopasowanie do dłoni użytkownika. Wykonane jest z
trwałego tworzywa ABS i silikonu medycznego o aksamitnym dotyku, dzięki któremu masaż staje się jeszcze bardziej przyjemny.

Na zwiększenie komfortu użytkowania wpływa cichy i mocny silniczek oraz możliwość wyboru jednej z 10 funkcji wibracji, najbardziej
odpowiadającej indywidualnym potrzebom i spełniającej oczekiwania towarzyszące utrzymaniu i pielęgnacji zdrowia obszarów
intymnych i złagodzeniu napięcia mięśni.

Masażer posiada stylowe etui z miejscem na kabel USB i inne przydatne gadżety niewielkich rozmiarów.

Produkt wolny od ftalanów i wodoodporny.

Nie zaleca się nadmiernego używania pod wodą. Unikać zatopienia lub zamoczenia połączeń.

Użytkowanie:
Ładowanie: ładowarkę włożyć do gniazda ładowania i podłączyć do gniazdka ściennego lub portu komputera przez końcówkę USB.
Podczas ładowania zaświeci się czerwona lampka, która zgaśnie gdy urządzenie będzie w pełni naładowane.

Włączenie i eksploracja trybów: naciśnij przez dwie sekundy przycisk na produkcie, aby przejść przez 10 trybów wibracji.

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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Wyłączenie: naciśnij przez kilka sekund przycisk na produkcie.

Konserwacja: przed i po każdym użyciu produkt dokładnie umyć neutralnym mydłem i wodą lub przeznaczonym do tego środkiem do
dezynfekcji akcesoriów erotycznych. Nie używać lubrykantów na bazie silikonu.

Specyfikacja:
Długość całkowita: 21 cm
Średnica: 3,7 cm
Zasilanie: akumulator, kabel USB w zestawie
Czas ładowania: 90 min
Czas pracy urządzenia: ok. 40 min
Materiał: silikon medyczny, ABS
Kolor: różowy
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