Womanizer PRO40:

Womanizer je podlouhlý, užšího tvaru. Skvěle padne do ruky a dobře se s ním manipuluje. Celkově
se nám vzhledově líbí, v ruce je lehký, tlačítka na rukojeti se snadno ovládají. V jednoduchosti je
jeho krása.
Materiál
ABS plast: většina přístroje je z tvrdého, ale na dotek příjemného plastu s hebkým povrchem.
Odolný, šetrný a bez zápachu.
100% silikon: násady na nasávání klitorisu – nejlepší hypoalergenní materiál
Rozměry
Délka: 16 cm
Šířka: 4,6 cm
Menší nástavec: 1,4 × 1,2 cm
Větší nástavec: 2 × 1,9 cm
Váha: 140 g
Ovládání
Teď k té zábavné části. Pro spuštění stiskněte tlačítko power. Celá hlavička womanizeru se rozsvítí
sexy červenou barvou, úroveň pulsování přednastavena na stupni č.1, s jemným pulsováním a
tichým chodem. Je tak tichý, že ho skoro neuslyšíte. Pro zvýšení intenzity zmáčkněte tlačítko +.
Vyberte si z 8 úrovní sání. Až si dohrajete, vypněte PRO40 podržením tlačítka power. Pokud jste
hračku zapomněli vypnout, po 30 minutách se vypne sama.
Na použití
Při prvním použití jsme chvilku zápasili se správným umístěním hubičky na klitoris, chce to trochu
cviku. Doporučujeme hubičku jen lehce přiložit než spíše přitlačit, jak tomu bývá u vibrátorů. Efekt
bude větší. Byli jsme unešení, jak bleskurychle odvedl svou práci. Přiložte si womanizer na své
nebo partnerovy bradavky – skvělá předehra. Zkombinujte womanizer s hračkou pro dráždění Gbodu, orgasmus bude intenzivnější. To stejné platí pro hrátky s vaším partnerem. Při přirážení může
být složitější womanizer udržet na tom správném místě. Divili by jsme se, kdyby se váš partner
udělal dříve než vy. Pohodlně se položte, uvolněte se, vezměte si Womanizer a přiložte jej na
klitoris. Dejte šanci nejmenšímu stupni. Nechte se pomalu dráždit a dovolte myšlenkám zatoulat se
kam chtějí. V momentě, kdy ucítíte přicházející orgasmus, přepněte na vyšší stupeň! Orgasmus
bude co do intenzity nezapomenutelný, srovnatelný s nejlepším orálním sexem, co jste kdy měly.
Pokud potřebujete okamžitou akci, začněte na vyšším stupni. Womanizer z vás během chvilky
doslova vysaje orgasmus.
Nabíjení
Před prvním použitím se ujistěte, že je váš krasavec plně nabitý. Ve spodní části Womanizeru
PRO40 otevřete silikonovou zátku a vsuňte úzkou koncovku USB kablíku do portu přístroje. Kablík
připojte do USB adaptéru a poté do zásuvky pro zahájení nabíjení. V průběhu nabíjení silikonová
hlavička Womanizeru problikává zeleně. Kablík nemusíte připojovat do USB nabíječky, klidně
použijte váš notebook nebo zásuvku v autě s příslušným adaptérem. Po skončení nabíjení
zacvakněte zpátky silikonovou zátku, která slouží k ochraně Womanizeru před vniknutím vody.
Výrobce uvádí, že vydrží 2h.

Voděodolnost
Womanizer PRO40 je na rozdíl od předchůdce voděodolný, funguje i pod vodou. Vezměte si ho do
sprchy. Už neprohýříte tolik vody, orgasmus přijde bleskově :)
Lubrikační gely
I když se Womanizer klitorisu přímo nedotýká, je lepší použít lubrikační gel. Ideální jsou
Lubrikační gely a oleje na vodní bázi. Naneste malé množství lubrikantu kolem hubičky tak, aby se
nenasál dovnitř.
Informace o produktu
V balení najdete
přístroj Womanizer Pro40
2 silikonové násadky na klitoris (menší násadka a větší XL) – můžete dokoupit i náhradní
USB nabíječku

