BNAUGHTY DELUXE UNLEASHED
A Bnaughty Deluxe Unleashed é uma bala sem fios que irá empolgar e
entusiasmá-lo(a) a si e ao seu parceiro durante horas de prazer à prova de água.
Utilize o comando discreto e intuitivo para experimentar as 6 funções potentes
de uma bala de silicone com uma textura perfeitamente rugosa e sedosa.
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COMO UTILIZAR

CONTROLE REMOTO ERGONÔMICO COM LUZ DE FUNDO VERMELHA

VIBRAÇÕES PODEROSAS E SILENCIOSAS

A Bnaughty Deluxe Unleashed é um fonte versátil de prazer. A bala
de silicone sedosa é à prova de água e perfeita para uma brincadeira
pública ou a sós. As pulsações precisas atingem todas as suas zonas
erógenas ou do(a) seu/sua parceiro(a). Controle as 6 funções com um
comando discreto sem fios com botões funcionais de ligar/desligar
vermelhos retroiluminados, ou independentemente com os controlos
incorporados na bala. Independentemente de como escolher tomar
o controlo, a Bnaughty Deluxe Unleashed está pronto para ser usado.
Para utilizar, pressione simplesmente o botão de ligar incorporado
na bala e mantenha pressionado durante 3 segundos. Uma pequena
vibração significa que a bala está ligada. Para utilizar sem o
comando, pressione novamente o botão incorporado para passar
pelas 6 funções. Para utilizar com o comando sem fios, pressione
simplesmente o botão de ligar no comando, a retroiluminação
vermelha significa que o comando está ligado. Pressione o botão
de função para passar pelas 6 funções. Para desligar, pressione o
botão de ligar no comando e mantenha pressionado o botão de ligar
incorporado durante 3 segundos.
A Bnaughty Deluxe Unleashed é convenientemente alimentada por
duas pilhas AAA no comando sem fios e uma pilha AA na bala (pilhas
não incluídas).

MANUTENÇÃO
A bala Bnaughty Deluxe Unleashed é feita com silicone não poroso e fácil de limpar. A forma mais fácil de limpar o seu brinquedo
é com sabão e água quente e deixar secar ao ar. Ou, se preferir, existem vários produtos de limpeza de alta qualidade disponíveis.
LUBRIFICANTES: A B Swish recomenda que seja usado um lubrificante bom à com base de água com a Bnaughty Deluxe Unleashed.

CONTEÚDOS
1 Comando sem fios
1 Bala sem fios
1 Bolsa de armazenamento discreta
1 Folheto de instruções multilíngue
1 Embalagem multilíngue
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