BWILD DELUXE BUNNY
O Bwild Deluxe Bunny combina motores duplos e 6 funções para máxima potência de
vibração na haste e no massageador de clitóris. Impermeável e feito de silicone com
toque aveludado.
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COMO USAR
Com a ponta arredondada, o Bwild Deluxe Bunny irá
preencher o ponto que você mais deseja enquanto a suave
massagem das orelhinhas do coelhinho te levará à loucura.
Bonito e resistente, uma vez posicionado, o coelhinho flexiona
de maneira eficiente e agradável, permitindo o encaixe
perfeito.
FÁCIL DE MANUSEAR E COM LUZ
VERMELHA DE SINALIZAÇÃO.

7.5” / 19.3 cm

TEXTURA SUAVE COMO SEDA

À prova
d’água.

1.48” / 3.75 cm

Com dupla estimulação, haste perfeita para alcance do
ponto G e massageador de clitóris, o Bwild Deluxe Bunny
garante que cada ponto de prazer receba a atenção com
igual intensidade. Apresenta 6 funções entre regular, pulso e
gradual que estimula cada contato do corpo através do seu
motor duplo. Traz um botão separado para ligar e desligar.
Feito com silicone hipoalérgico, adequa-se rapidamente à
temperatura corporal proporcionando uma sensação real.
Use lubrificante se necessário.
Bwild Deluxe Bunny requer 2 pilhas AAA (não incluídas).

MANUTENÇÃO
Limpar o Bwild Deluxe Bunny é super fácil. Por ser de silicone, tem uma superfície lisa, sem fissuras ou fendas que facilitem o
alojamento de bactérias. A maneira mais fácil de limpá-lo é com água morna e sabão. Deixe-o secar em ambiente sem umidade. Caso
prefira, há muitos materiais de limpeza de alta qualidade disponíveis

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
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