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IMPORTANTE

Atenção: O STRONIC EINS NÃO DEVE SER USADO EM  
NENHUMA DAS POSIÇÕES ANAIS mostradas aqui   
STRONIC DREI e Bi são todos seguros para uso anal 

Se você tem um marca-passo, por favor consulte seu médico antes de usar o 
STRONIC  Os poderosos movimentos de vai e vem deste brinquedo são  
alimentados por um imã poderoso e apesar de um campo magnético raramente 
afetar a função de um marca-passo, nós recomendamos que você obtenha uma 
opinião médica profissional antes de brincar 

MUITO IMPORTANTE
Divirta-se e se entregue à pulsação!

STRONIC EINS STRONIC DREI Bi STRONIC FUSION

PULSADOR + VIBRADORPULSADOR
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Deite-se na posição fetal, deixando 
que a base recoste em seus tornozelos  
Escolha sua pulsação 

Deite na cama com suas pernas para cima 
e os pés recostados na parede  Coloque 
o Bi STRONIC em um travesseiro em 
sua frente permitindo que ele te penetre 
enquanto bate na parede  

PRAZER EM DOSE DUPLA
Com o Bi STRONIC FUSION
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PRAZER EM DOSE DUPLA
Com o Bi STRONIC FUSION

Se entregue a suas fantasias à três usando o 
Bi STRONIC para penetração dupla 

Se ligar é a chave para as palmadinhas 
sensuais  Deixe sua parceira introduzir o  

Bi STRONIC antes e durante as palmadinhas 
para levá-la às alturas 

Use-o virado para baixo durante o sexo 
oral, pressionando o vibrador no períneo 
(onde moram alguns tecidos eróticos bem 
negligenciados) 
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USO VAGINAL
com EINS, DREI ou Bi

Deite de costas com as pernas juntas com o 
STRONIC ligado entre as suas coxas 

Deite de barriga para baixo, pernas juntas 
com o STRONIC ligado entre suas coxas 

Deite de barriga para baixo, pernas 
separadas, com o STRONIC encostado  
na cama  
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USO VAGINAL
com EINS, DREI ou Bi

Deite de lado, com o STRONIC  
encostado em sua coxa 

Deite de costas, pernas separadas, com a 
base do STRONIC encostada na cama 

Experimente a posição de cachorrinho  
Se apoiando na frente com o STRONIC 
entre suas pernas 
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USO VAGINAL
com EINS, DREI ou Bi

Ajoelhe com a base do STRONIC 
encostada na cama 

Recoste-se na banheira 
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USO ANAL
(apenas Bi e DREI ) 

Deite de barriga para baixo, pernas juntas, 
com o STRONIC ligado entre suas pernas  

Ajoelhe com a base do STRONIC  
encostada na cama 

Deite de costas, pernas separadas, com a 
base do STRONIC encostada na cama  

Deite de lado, com o STRONIC encostado em sua coxa 
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USO ANAL
(apenas Bi e DREI ) 

Deite de lado, com o STRONIC  
entre suas pernas 

Deite de costas, pernas separadas, com a 
base do STRONIC encostada na cama  

Ajoelhe com a base do STRONIC  
encostada na cama 
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Curta mais emoção durante o  
sexo oral (funciona por via anal ou vaginal) 

POSIÇÕES PARA CASAIS
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POSIÇÕES PARA CASAIS

Se concentre nos beijos enquanto o 
STRONIC trabalha 

É melhor dar e receber 

Receba um tratamento anal especial 
enquanto sua parceira está por cima  
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POSIÇÕES PARA CASAIS

O que é um 69 com algo a mais? 70?

Já que suas mãos estão livres, 
porque não ler estórias apimentadas 

um para o outro? 

“STRONIC para você, sexo oral para mim”

Aproveite enquanto dá prazer 

O melhor de dois mundos:  
cachorrinho encontra o papai e mamãe 
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Cachorro olhando para baixo 

E NOSSA FAVORITA



Se entregue
à pulsação 
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