
Product informatie (I.N.N. Love) Wand vibrator 

Seksuele wellness massager: 

Gebruik voor genitale stimulatie. Stimuleer de vagina, clitoris, penis of anus met een gewenst 

vibratie patroon en snelheid. Bouw rustig op en ontdek de plekjes die voor jou het lekker aanvoelen. 

De massager is ook geschikt voor een body massage:

Gebruik de massager bijvoorbeeld voor de benen, nek, schouders, voeten, Het helpt je te 

ontspannen. De vibrator is lichtgewicht voor comfortabel gebruik. 

Specificaties 
- Grootte: 200mm (L)X42mm(D) 
- Gewicht: 180g 
- Materiaal: Silicone + ABS 
- Batterij: Oplaadbare lithium batterij 
- Oplaadtijd: 1 uur 
- Werktijd: 2 uur 
- Snelheden: 8
- Trillingen: 20 

• Druk op de Aan/uit knop om de vibrator aan te zetten 

• Druk op de middelste knop om te schakelen tussen 20 vibratie patronen 

• Druk op de bovenste knop de snelheid aan te passen, 8 verschillende sterktes

• Druk nogmaals op Aan/Uit knop om je wand uit te schakelen 

Om op te laden dient u de DC-stekker voorzichtig in de poort te steken. De ingang vind u 

onder in het handvat van de vibrator. 

————————————————————————————————————————

Product informatie (I.N.N. Love) Mini Luchtdruk 

1. Druk op de Aan/Uit knop in voor 2 seconden om de vibrator aan te zetten

2. Druk nu de Aan/Uit knop kort in, om te wisselen tussen de 10 zuigstanden

3. Houdt de Aan/Uit knop weer 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen


Specificaties: 
- Material: Silicone + ABS 

- Size: 12cm - 4cm - 3.5cm


- Mode: 10 Mode suction

- Batterij: 2x AAA Batterijen (niet bijgeleverd)


Product beschrijving  


1. Clitorale stimulatie met zuigende luchtdruk technologie en vibraties voor clitorale stimulatie. 
Ook geschikt voor tepels of andere gevoelige plekjes. 


2. Dankij de combinatie van de zuigende technologie gemixt met de lichte vibraties creëren we 
een nieuw tijdperk van vrouwelijke orgasmes 


Na verkoop service:

Voel je vrij om contact met ons op te nemen bij vragen. Wij zullen onze klanten voorzien van de 

beste serves na een aankoop 




