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Srdečně blahopřejeme k Vaší kvalitní erotické pomůcce Close2you!

CITELNĚ BLÍŽE vstoupíte s Close2you na hebkou cestu cílené stimulace.
Naše erotické pomůcky jsou harmonickým spojením klasiky a moderny. Jejich jemné tvary a
zdrženlivý design se dokonale přizpůsobí tělu, zatímco jejich funkce a rafinovanost Vás pozvou na
slastně-melodickou objevnou cestu - vskutku skvělý požitek pro Vaše smysly!
Potěšte se příjemnou blízkostí kvalitních výrobků, které jsou vodotěsné a lehce se čistí. Především
však jsou erotické pomůcky Close2you velice tiché, protože naše výrobky mají přinášet intimní chvíle
v harmonické atmosféře. Zda si tuto intimitu nyní prožijete s Vaší novou erotickou pomůckou nebo zda
zapojíte partnera do vzrušující hry, je samozřejmě na Vás.
Zažijte nyní s našimi kompozicemi Close2you erotickou melodii slasti – CITELNĚ BLÍŽE!
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RONDO (francouzky Rondeau):

FLORES (latinsky):

Střídavá hra
mezi sólem a sborem

Květinový ornament

Rondo má dokonalý tvar a je anatomicky perfektní.
Jeho sólová přednost tkví ve 180° úhlu: Zvlněná špička
dosahuje hluboko položeného bodu G,
zatímco vzrušující výstupek na rukojeti stimuluje klitoris.
A s perfektně navrženou jednotkou pro snadné ovládání
lze navíc spustit šest vibrujících sborových vibrací,
které nechají aplaudovat nervy slasti na muzikálním vrcholu.
Nabíjecí vibrátor bodu G se stimulací klitorisu
• Barvy: noční modř a levandule
• Velikost: 16,5 cm x 12 cm
(z toho 10 cm na zavedení), Ø 3,5 cm
• Materiál: silikon
• 2 synchronizované motory
6 vibračních rytmů
0571989 0000
0571997 0000
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Rondo Notte
Rondo Lavanda

Květinami jsou v hudbě nazývány vokály a instrumentální
ornamenty - tomuto popisu náš Flores zcela odpovídá.
Anatomicky perfektně tvarován pronikne svým vroubkovaným
designem elegantně až k bodu G, zatímco doplňkový
extravagantní ornament houslového klíče nezajišťuje
pouze optimální manipulaci, ale současně citlivě
stimuluje „milostnou perlu“ v taktu hudby.
Vibrátor poháněný baterií se stimulátorem
klitorisu.
• Barvy: zelená a růžový
• Velikost: 22 cm
(z toho 16 cm na zavedení), Ø 4 cm
• Materiál: silikon
8 vibračních rytmů
0571946 0000
0571954 0000

Flores Verde
Flores Roseo
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ALLEGRO (italsky):

TRIOLE (latinsky):

Veselé tempo

Skupina tří tónů

Tento přikládací vibrátor dokonalého tvaru
naladí svoji společnici vesele a hravě.
Svým temperamentním masážním míčkem rozmazluje
svoji majitelku od hlavy až k patě - takto se
i předehra může snadno stát vrcholem!

Prudké a velkolepé vrcholy jsou krédem Triole, protože
dva silné motory se sjednotí v symfonii pravé slasti.
Každý ze tří slastných konců je vrcholem sám o sobě,
ale všechny tři dohromady jsou mistrovské hudební dílo.

Nabíjecí vibrátor

• Barvy: bílá a levandule
• Velikost: 12 x 7,5 cm
• Materiál: ABS
8 vibračních rytmů

• Barvy: Břidlice a růžová
• Velikost: 17 cm x 12 cm
(z toho 10 cm na zavedení), Ø 3,8 cm
• Materiál: silikon
• 2 silné motory
• 6 synchronizovaných vibračních rytmů

0572004 0000
0572012 0000

0572020 0000
0572039 0000

Nabíjecí přikládací vibrátor
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Allegro Bianco
Allegro Lavanda

Triole Lavagna
Triole Roseo
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Dacapo [italsky]:

Krátká, instrumentálně
doprovázená předehra divadelní hry

LOA (španělsky):

Ještě jednou!
Dacapo – naše přídavky promění každý milostný koncert v mistrovské dílo erotiky.

Španělé to nemohli svést výstižněji!
Toto malé duo milostných kuliček je ideální
nástroj pro erotickou předehru.
Jedna po druhé se kuličky slasti vnoří do vagíny nebo análu,
kde rotující kuličky rozezvučí múzu.
A pak už to znamená jediné: Roztáhněte oponu pro milostný akt!

Každý výrobek Close2you obsahuje kromě příslušné nabíječky,
popř. baterie a čisticí textílie Toy-Cleaner, také flexibilní silikonový
kroužek na penis (Ø 3 cm, pružný), který přinese ovace ve stoje.
Protože náš Dolce ami se u NĚJ postará o perfektní ztopoření.
Navíc je přiložena tuba (7,5 ml) s lubrikačním gelem
Close2you Glissando pro plynulé stimulace.
A po každém grandiózním představení můžete vzrušující
nástroje uložit zpět do sametového obalu, kde budou
v bezpečí a čistotě očekávat další velké vystoupení.

Duo milostných kuliček
• Barvy: noční modř a zelená
• Celková délka: 17 cm, Ø 3,5 cm
• Materiál: TPR
0501344 0000
0501352 0000
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Loa Notte
Loa Verde
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Vibrato [italsky]:

Šňůrka s kuličkami Rhapsodia

Přikládací vibrátor Legamento

Vibrační kuličky pohybující se uvnitř kuliček
způsobují stimulující chvění.
• Velikost: 21,5 cm, Ø ca. 2,5-3,5 cm
• Materiál: TPR

Jemné chvění
Jednoduchým přiložením a zapnutím
poskytne Legamento na dvou místech
nejvyšší slast.
• Velikost: 10 x 6 cm
• Materiál: TPR, ABS
0569046 0000
0569054 0000

0519189 0000
0519170 0000

Legamento Cioccolato
Legamento Limone

Vibrátor Sinfonia

Vibrátor Opus

Lineární tvary a anatomický
design zde tvo í celistvou jednotu.
• Velikost: 22 cm, Ø 2,5-4 cm
• Materiál: silikon

Lehce ohnutá erotická pomůcka se
zužuje v průměru a lze ji použít jak
vaginálně, tak také análně.
• Velikost: 19 cm, Ø 1,5-4 cm
• Materiál: silikon

0569011 0000
0569003 0000

0568996 0000
0568988 0000

Anatomicky perfektně tvarován.
Jeho přednost tkví ve 180° úhlu, kterým
snadno dosáhne hluboko položeného
bodu G.
• Velikost: 16 cm, Ø 2,5-4 cm
• Materiál: silikon

Vibrátor G-bodu Harmonia

Harmonia Limone
Harmonia Rose
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Rhapsodia Violetta
Rhapsodia Nero

Sinfonia Rose
Sinfonia Nero

0569020 0000
0569038 0000

Opus Violetta
Opus Rose

Lubrikační gel Glissando
Bezbarvý, s pečujícím vitamínem E a
jemným aroma Aloe Vera. Harmonizující
doprovod pro uvolněné chvíle ve dvou.
• Obsah: 150 ml
0622117 0000 Glissando (EN/RU/PL)
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Modus 1–8
ON/OFF

Použití U vibrátorů Close2you, které vyžadují baterie, vložte před použitím dvě
mikro-baterie (přiložené).

U vibrátorů Close2you můžete stisknutím tlačítka pohodlně zvolit mezi osmi,
popř. šesti různými vibračními módy (viz obrázek dole).

Přihrádku na baterie vibrátoru Close2you lze otevřít stažením, popř. otočením
uzávěru. Při vkládání baterií dbejte prosím bezpodmínečně na označení uvnitř
přihrádky na baterie (+/-).

S různými intenzitami a rytmickými intervaly komponujete
své zcela osobní (intimní) mistrovské dílo ...

+/- Pol

Jakmile jsou baterie vloženy a přihrádka na baterie je opět uzavřena, můžete
vibrátor použít.

Modus 1

Modus 2

Modus 3

Modus 4

Modus 5

Modus 6

Modus 5

Modus 6

Modus 7

Modus 8

Výrobky: Flores, Harmonia, Legamento, Sinfonia a Opus.
Výrobky: Flores, Harmonia, Legamento, Sinfonia a Opus.

U vibrátorů Close2you, které vyžadují akumulátor, musí být
tento akumulátor před prvním použitím zcela nabitý.

Modus 1

Modus 2

Modus 3

Modus 4

Zapojte přiloženou nabíječku akumulátoru se síťovou zástrčkou
do zásuvky. Tenký konektor vsuňte do spodní části rukojeti
vibrátoru do příslušného otvoru. Doba nabíjení je cca 6 hodin.
Důležité. K nabíjení používejte výlučně přiloženou nabíječku!
Když je proces nabíjení ukončen, odstraňte nabíječku ze
zásuvky a vibrátoru. Vibrátor je nyní schopen provozu
2 až 3 hodiny.

ON/OFF

Výrobky: Rondo, Allegro, Triole.
Modus 1–8
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Výrobky: Rondo, Allegro, Triole.

Likvidace baterie popř. akumulátoru – baterie a akumulátor nepatří do domovního odpadu!
Jako spotřebitel jste na základě zákona povinni vracet použité baterie a akumulátory.
Staré baterie a akumulátory můžete odevzdat také na veřejných sběrných místech ve Vaší obci nebo všude
tam, kde se prodávají baterie odpovídajícího druhu.
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Péče & uschování – Vaše výrobky Close2you by měly být očištěny
před prvním použitím přiloženým jednorázovým čisticím ubrouskem a po
každém dalším použití speciálním čističem Toy-cleaner nebo teplou
vodou a jemným mýdlem.
Důležité: Po každém análním použití musí být Váš výrobek Close2you
očištěn před dalším vaginálním použitím! Při uschování v přiloženém
sametovém obalu musí být Váš výrobek Close2you zcela suchý.
U vibrátorů Close2you se doporučuje při delším uschování
odstranění baterií a akumulátoru. Uschovejte Váš výrobek Close2you
samostatně a ne společně s jinými výrobky z různých materiálů,
aby se zamezilo chemickým reakcím.
Prosím uschovávejte Váš výrobek Close2you při pokojové teplotě a chraňte
jej před slunečním zářením. Neohřívat nebo nezmrazovat!
Bezpečnostní upozornění – Uschovávejte výrobky Close2you prosím mimo dosah dětí.
Nepoužívejte Vaše výrobky Close2you při onemocnění kůže nebo podrážděné pokožce a
nepůjčujte třetím osobám, aby se zamezilo přenosu nemocí a infekcí.

Bezpečí – Láska a sexualita jsou velice intimní záležitostí.
Jsou něčím, kde se člověk musí uvolnit, aby se mohl nechat
zcela unášet svojí vášní. Důvěra, bezpečí a jistota jsou v této
souvislosti důležitými aspekty, na které nesmíme při zacházení s
erotickými pomůckami zapomínat.
Jsme si vědomi naší zodpovědnosti a výrobkům Close2you
můžete důvěřovat. Můžete si být jisti kontrolovanou kvalitou a
testovanými materiály. Žádné výrobky Close2you neobsahují
ftaláty, jsou vodotěsné a nevydávají pachy a jsou nehlučné.
Důvěřujte kvalitě Close2you – nechte se unášet a soustřeďte se
zcela na Vaše osobní potřeby v té nejintimnější věci na světě.

Pečlivé zacházení a používání výrobků Close2you chrání před poškozením a úrazy.
Za poškození a úrazy, které mohou vzniknout nepřiměřeným zacházením a nedbáním
bezpečnostních upozornění, neneseme zodpovědnost.
Upozornění k ochraně životního prostředí – obalový
materiál prosím nezahazujte, ale recyklujte.
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