BCURIOUS PREMIUM
Deixe a sua curiosidade tirar o melhor de você. O Bcurious Premium é macio, sexy e prazeroso.
É suave como seda, com curvas deslizantes e extremidades definidas com habilidade, foi
projetado para satisfazer tanto as regiões mais amplas, como também as mais centralizadas.
Sete funções criam um prazer infinito conforme você explora uma variedade de sensações,
sozinho ou com um parceiro.
Nossos materiais de silicone sem poros livram você do trabalho da limpeza, para que você
possa se concentrar na diversão. E pelo fato dele ser à prova d’água e recarregável, você
pode seguir suas necessidades criativas para onde elas te levarem.
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USO
Para usar, basta pressionar o botão de energia e clicar no botão função para alternar entre
os cinco padrões ressoantes.
O Bcurious foi ergonomicamente projetado; cada superfície e curva foram projetados com
a específica intenção de proporcionar prazer. As curvas amplas e extremidades pontudas
significam que esse brinquedo pode ser usado para criar vibrações amplas ou pontuais
customizadas, de acordo com as preferências do usuário. A precisão pontual é muito popular
para estímulos diretos, enquanto angulações mais amplas caem muito bem em regiões
sensíveis. A firmeza do seu material o torna ótimo para ser pressionado. Esse massageador
é exclusivo para uso externo.
CARGA
O Bcurious é carregado de maneira conveniente através de
uma conexão que usa pinos magnéticos USB. Basta conectar a
extremidade do USB do carregador no soquete, alinhar o pino
magnético do carregador com os pinos magnéticos localizados
no exterior do Bcurious, e então os pinos vão aderir ao seu
massageador pessoal através da atração magnética, então seu
carregador começará a carregar.

Controles ergonômicos com luz de fundo azul para brincar facilmente no escuro.
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Recarregável por USB

Design único oferece possibilidades ilimitadas de prazer

CUIDADO
A vida útil do seu massageador aumentará muito se você tomar os cuidados necessários. Assegure-se de lavá-lo antes do primeiro
uso e após cada utilização. Limpe utilizado água e um sabão com ação antibactericida sem álcool, ou um produto próprio para
massageadores pessoais. Assegure-se de que o seu massageador esteja completamente seco e remova quaisquer possíveis bactérias
antes de guardá-lo. É importante utilizar o lubrificante correto para evitar danos na cobertura do seu massageador. O Bcurious Premium
contém silicone e deve ser usado com um lubrificante à base de água.

ESPECIFICAÇÕES
Material: Silicone
Bateria: Recarregável por USB
Funções: 7
À Prova D’água: Sim
Comprimento do massageador: 4” (10cm)
Diâmetro do massageador: 1,6” (4cm)
CONTEÚDO
1 x Bcurious Premium
1 x Cabo carregador USB
1 x Bolsa de armazenamento
1 x Manual de instruções
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Caixa de presente de luxo
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