BFILLED DELUXE
Renda-se totalmente aos prazeres do massageador de próstata Bfilled Deluxe.
Esse fofo massageador em formato de coelho, à prova d’água, com dois motores,
construído em silicone macio e com 6 padrões de vibração irá te levar às alturas
com o toque de um botão.
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MODO DE USAR
VIBRAÇÕES PODEROSAS E SILENCIOSAS

O Bfilled Deluxe é um massageador de próstata em silicone especial
com a cabeça especialmente curva, para preencher perfeitamente
o ponto desejado, e tem ainda um estimulador externo que te
proporciona ainda mais prazer em qualquer um dos seis padrões
de vibração. Aqueles que ainda têm pouca experiência com
massageadores de próstata podem ficar tranquilos, porque o
acabamento te dá um excelente controle sobre o
massageador.

ESTIMULADOR EXTERNO FLEXÍVEL

Os dois potentes motores, um na haste e outro
no estimulador, são alimentados por duas pilhas
AAA (não incluídas no pacote) e operados por
controles intuitivos e iluminados, com o botão de
ligar/desligar separado do botão de função

BASE COM RANHURAS PARA EVITAR DESLIZES

CONTROLES ILUMINADOS E INTUITIVOS

Para usar, basta inserir as pilhas, fechar o
compartimento e apertar o botão de ligar. Para
experimentar todas as funções do seu novo
brinquedo, aperte o botão “função” e explore
todas as seis funções do vibrador. Para desligar,
aperte novamente o botão liga/desliga.

MANUTENÇÃO
CUIDADOS: O Bfilled Deluxe é feito em silicone atóxico, não-poroso e fácil de limpar. A maneira mais fácil de limpar seu brinquedo é
lavá-lo com água morna e sabão e deixá-lo secando ao ar livre. Ou se preferir, você pode usar um dos produtos especializados para
limpeza desse tipo de brinquedo.
LUBRICANTES: A B Swish recomenda o uso de lubrificantes de boa qualidade e à base de água com seu Bfilled Deluxe.

CONTEÚDO
1 x Bfilled Deluxe
1 x Estojo discreto
1 x Manual de Instruções
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