
Hierontalaitteet

Liukuvoiteet

Tuotetiedot



HIERONTALAITTEET

Käytämme parhainta saatavilla olevaa silikonia, 

joka on ftalaatiton. Kaikki laitteet ovat täysin vesitiiviitä ja 

helppo puhdistaa vedellä. 

Voit käyttää niitä myös kylvyssä tai suihkussa. 

Laitteet ovat todella hiljaisia (<40dB). 

Niissä on 4 nopeutta ja yksi sykkivä moodi. 

Yksi AAA-paristo (ei sisälly pakkaukseen) 

riittää jopa neljän tunnin hauskanpitoon. 

Käytä vesipohjaisia Smile Makers -liukuvoiteita 

intensiivisemmän nautinnon saavuttamiseksi.



PALOMIES
Klitoriksen hierontaan tarkoitettu laite, 

jossa on kiihottava kärki ja 

liekkimäiset reunat lisästimulaatiota varten.

Hän on vahva, hän on urhea…. 

Ja voi luoja, miten hän saakin sinut palamaan halusta.

Käyttöohjeet

    Paina Palomiehen kärki alaspäin klitorista vasten.

    Pidä liekkien reunoja klitorista vasten 

(hierontalaite vain ulkoiseen käyttöön).



RANSKALAISMIES

Ranskalaisen kielisuudelman inspiroima 

– kielen tavoin toimiva superjoustava ja pehmeä ystävä.

Tämä viekas kielitaituri todella tietää mitä tekee.

Käyttöohjeet

Ranskalaismies on 

superpehmeä ja -joustava kaveri, joka toimii kielen 

tavoin. Liikuta hierontalaitetta ylös ja alas klitoriksen 

ja häpyhuulien päällä suuseksiä mukaillen. 

Kuljeta sitä hellästi niissä  paikoissa, jotka tuntuvat hyvältä 

(vain ulkoiseen käyttöön).



Klassinen ja täydellisesti muotoiltu hierontalaite.

Tämä varakas ja vaikutusvaltainen mies

arvostaa ylellisyyttä, ja tietää, 

miten saada juuri sinut valloitetuksi.

Käyttöohjeet

    Paina kärki klitorista vasten tai 

stimuloi vaginaa sisäisesti.

    Ota tukeva ote omasta miljonääristäsi 

(hierontalaite sekä sisäiseen että ulkoiseen käyttöön).

MILJONÄÄRI



Hellävarainen G-pistevibraattori 

uusia kokemuksia etsiville naisille.

Hänellä on tarkka kämmenlyönti, sillä avain 

onnistuneeseen peliin on täydellisessä osumassa.

Käyttöohjeet

    Paina ”pallo” klitorista vasten, 

kun kaipaat hellempää kosketusta. 

    Aseta Tennisvalmentaja vaginaasi siten, että ”pallo” 

osoittaa eteenpäin, jolloin se hieroo g-pistettäsi

(hierontalaite sekä sisäiseen että ulkoiseen käyttöön).

TENNIS-
VALMENTAJA



Tehokas ja täydellisesti muotoiltu hierontalaite.

Hän meloo vahvoin ottein ja liukuu tasaisesti.

Yritä pysyä tämän surffarin vauhdissa niin 

huomaat olevasi pian aallonharjalla. 

Käyttöohjeet

    Paina kärki klitorista vasten tai stimuloi vaginaa sisäisesti.

    Ota tukeva ote omasta surffaristasi 

(hierontalaite sekä sisäiseen että ulkoiseen käyttöön).

SURFFARI



Liukuvoiteet

Suunniteltu naisen kehon herkimmille alueille.

Parabeeniton

Tuoksuton

Vesipohjainen

Kondomiystävällinen

Markkinoiden ainoa liukuvoide,  

joissa käytetään luonnollisia kasviuutteita. 

Näitä raaka-aineita käytetään yleensä 

vain ylellisimmissä kosmetiikkatuotteissa.

•

•

•



juokseva               täyteläinen

Suositellaan käytettäväksi 
hierontalaitteiden kanssa.



Silkkisen pehmeä ja rauhoittava 

liukuvoide ravitsee ihoa välittömästi ja 

tekee siitä samettisen sileän.

juokseva               täyteläinen



juokseva               täyteläinen

Suositellaan pariskuntien käyttöön



K&V
K: Miten puhdistan hierontalaitteeni?

V: Pese lämpimällä vedellä käytön jälkeen.

K: Kuinka usein Smile Makers -laitteet tulisi uusia?

V: Suosittelemme uusimista vuosittain.

K: Miten Smile Makers –liukuvoiteet eroavat muista merkeistä?

V: Turvallisuudellaan. Kaikki ainesosat ovat farmaseuttisia –   

 vähintään 99,5% puhtaita, ja sisältävät luonnollisia 

 kasviuutteita. Tuotteet ovat hajusteettomia, parabeenittomia 

 ja hyödyntävät farmaseuttista suolaa säilyvyyden 

 maksimoimisessa.

smilemakerscollection.com


