BDESIRED DELUXE
O Bdesired Deluxe possui um visual elegante, é composto por um silicone macio
e tem 6 funções.
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COMO USAR
Bdesired Deluxe possui um design elegante, silicone de toque
macio e 6 funções, trazendo para perto tudo o que você mais
deseja. Tem formato anatômico com ponta arredondada e é
à prova d’água.

FÁCIL DE MANUSEAR, POSSUI
BOTÃO ON/OFF SEPARADO DO
BOTÃO DE FUNÇÕES.

6” / 15.24 cm

AQUEÇA-O PARA TER
SENSAÇÕES MAIS NATURAIS
AO TOQUE.
À prova
d’água.

1.25” / 3.1 cm

O Bdesired Deluxe é fácil de manusear e tem um toque suave
e aveludado. Sua cobertura não possui emendas, o que torna
seu uso ainda mais agradável. É voltado para iniciantes ou
para pessoas que procuram formato e vibrações tradicionais
aliados a um material de alta qualidade. Perfeito para
masturbação solo ou para jogos de casais.
Os usuários podem experimentar as 6 funções da forma
tradicional ou simplesmente para estimular o clitóris ou
mamilos encontrando a velocidade e pressão perfeitas para
a sua satisfação.
Bdesired Deluxe requer 2 pilhas AAA (não inclusas).

MANUTENÇÃO
Feito de silicone, o Bdesired Deluxe é durável e inodoro. Seu revestimento é macio, não poroso e livre de ftalatos. Limpar o Bdesired
Deluxe Pearl é muito fácil. Por ser composto por silicone, não existem fissuras microscópicas ou fendas que possam acumular germes
ou bactérias durante o tempo. A forma mais fácil de limpá-lo é com água morna e sabão. Ou caso prefira, utilize um higienizador para
produtos eróticos.

Lubrificantes: A Bswish recomenda lubrificantes à base de água.
*Lembre-se: Vibradores de silicone não são compatíveis com lubrificantes à base de silicone. Lubrificantes à base de
água são compatíveis com vibradores de silicone e de fácil limpeza.

CONTÉM
-1 vibrador
-1 estojo discreto
-1 folheto de informações
-Embalagem em varios idiomas

BSBDC0569
Bdesired_deluxe_natural_coral

BSBDC0699
Bdesired_deluxe_rose

BSBDC0552
Bdesired_deluxe_black
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