BSOFT PREMIUM
Macio e sedoso ao toque, este massageador recarregável de 7 funções é incrivelmente
versátil; ele pode ser posicionado na calcinha, pois ele se encaixa perfeitamente
dentro dos lábios ou entre dois corpos durante a diversão do casal. O massageador
pessoal com formato exclusivo dá uma sensação incrível quando pressionado contra
as áreas sensíveis do corpo: mamilos, clitóris, testículos, eixo e área de mácula do
pênis. A saliência na parte inferior permite a massagem e estimulação pressionadas,
especialmente quando colocado entre os lábios vaginais. O Bsoft é perfeito para
pressionar contra você usando a palma da sua mão para a sua pressão apropriada.
ESPECIFICAÇÕES:
• Materiais: plástico ABS, silicone
• Tamanho: Comprimento: 72” (12 centímetros) Largura 2,24” (5,7
Preto Fúcsia
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centímetros)
• Funções: 7

Rosa Burgundy
BSBSO0231

• Resistente à água: Sim
• Recarregável
• Duração: 2 horas, em stand-by: até 60 dias
O Bsoft tem um botão de pressão para controle retro-iluminado, sendo que a parte
inferior do botão liga o massageador, enquanto que o botão superior remete o Bsoft
às suas sete funções, portanto, a sensação nunca para.
4.72” / 12cm
PERFEITO PARA MASTURBAÇÃO DE CASAIS
OU INDIVIDUAL!

RECARREGÁVEL

MANUTENÇÃO E CUIDADOS CORRETOS PARA O BSOFT PREMIUM:
Lave o Bsoft em água morna com sabão e enxágue abundantemente. (Detergente
lava-louças funciona bem) - certificando-se que a tampa do adaptador esteja bem
fechada.
Tome especial cuidado ao lavar as áreas em torno da emenda; recomendamos
usar uma escova de dente de cerdas macias para garantir que não seja deixado
nenhum resíduo.
Seque com um pano com poucos fiapos ou deixe secar naturalmente.
Depois que o aparelho secar, recomenda-se uma limpeza rápida com um limpador
desinfetante para acessórios.
CONTEÚDO INCLUI: 1 massageador, 1 carregador USB, um manual de instruções e
uma bolsa de armazenamento.**A EMBALAGEM É MULTILÍNGUE

FÁCIL MANUSEIO E LUZ AZUL DE FUNDO

ARGUMENTOS DE VENDA E DICAS:
• Botão fácil de usar, que tem iluminação
traseira para mudar entre as 7 funções.
• Recarregável - nunca precisa procurar
pilhas!
• Resistente à água
• Fácil de limpar
• Pode ser usado durante a relação sexual
para estimular o clitóris ou mamilos
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• Upsell (aumento de vendas)
lubrificantes, limpador de acessórios.
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