BWILD CLASSIC BUNNY
A B Swish traz-lhe este maravilhoso vibrador coelho (rabbit) de silicone,
com 5 funções e 2 motores individuais, que pode ser controlado de uma
forma incrivelmente agradável, preparado para o divertimento à prova de
água. Com o seu eixo cónico curvo e um estimulador suave, mas incisivo,
o Bwild Classic Bunny vai satisfazer quem procura o prazer a sós – embora
seja também perfeitamente adequado no caso de casais que utilizam
objectos de prazer. Liberte-se!
BSCWB0804
Raspberry

BSCWB0798
Powder Blue

5
5 FUNÇÕES

2 PILHAS AAA

À PROVA D’AGUA

SILICONE
SUAVE

2
MOTORES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

COMO USAR

BSCWB0811
Lila

O Bwild Classic Bunny é super discreto devido ao seu
tamanho e extremamente silencioso, perfeito para
quem partilha casa. Com um eixo subtilmente cónico, a
cabeça com contornos únicos, vai naturalmente atingir
o ponto G, enquanto que as orelhas vibratórias flexíveis
estimulam o clitóris, para obter o máximo prazer.

5

ESTOJO DISCRETO

5 FUNÇÕES | CONTROLE POR BOTÕES

As 5 funções e os dois motores são
alternados ciclicamente, por meio de
um clique de um só botão localizado na
base do vibrador coelho (rabbit), que
está iluminado com uma luz branca, para
brincar mais facilmente no escuro.

1.20” / 3 cm

6” / 15.24 cm

DOIS MOTORES
CONTROLADOS PELO
CLIQUE DE UM BOTÃO DE
LUZ DE FUNDO

ORELHAS
VIBRATÓRIAS
FLEXÍVEIS

MANUTENÇÃO

ÉTANCHE DANS
BATHTUB
SAFE
LE BAIN

Fabricado com silicone não poroso e higiénico,
o Bwild Classic Bunny não é prejudicial à saúde
e tem um toque incrivelmente sensual. Aquece
rapidamente, para igualar o calor corporal,
oferecendo ao mesmo tempo, um deslizar sedoso.
Utilize lubrificante de boa qualidade à base de
água e lave com sabão e água quente.

EIXO CÓNICO CURVILÍNEO

NECESSÁRIAS 2 PILHAS AAA

ÉTANCHE SOUS
SHOWER
SAFE
LA DOUCHE

CLASSICO, SIMPLES, DISCRETO E FEITO PARA O PRAZER

COLOQUE AS
PILHAS AQUI
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