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Sperma Stopper szilikon gyűrűvel Glans Ring (8 mm)

Karbantartás

A Sperm Stopper vízálló felülettel rendelkezik, így karbantartása csak egy
pillanatig tart. Javasoljuk azonban, hogy minden használat előtt fertőtlenítse a
készüléket, mivel a húgycső érzékeny a bakteriális fertőzésekre. Az esemény
után öblítse le meleg vízzel, egy csepp szappannal, majd szárítsa meg puha
törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése befejezi a tisztítást és eltávolít
minden szennyeződést a játékból. A száraz eszközt az eredeti csomagolásban
vagy textil tasakban tárolja úgy, hogy más erotikus játékok anyagai ne érjenek
egymáshoz és ne sérüljenek meg.

Vízállóság

A Sperm Stopper vízálló felülettel rendelkezik, de a vízben vagy pezsgőfürdőben való fürdés nem javasolt. A vízből
származó szennyeződés bejuthat a húgycsőbe, kellemetlen gyulladást okozva.

Design és alak

A Stopper Glans Ring sperma modern benyomást kelt, és formája kicsit a szigonyra emlékeztet. Maga a tágító
robusztusabb testtel rendelkezik, kúpos, lekerekített hegyével. A rugalmas szilikon gyűrűhöz erősített tömör kar jól
tart a kézben, és megkönnyíti a készülék behelyezését a makkba.

Anyag

A rozsdamentes acél hosszú élettartammal és nem porózus tulajdonságokkal büszkélkedhet. Ezt a steril, testbiztos
anyagot az egészségügyben is használják. A makkgyűrű tökéletesen rugózik a sima szilikon tapintására.

Szín

Az ezüst és a lila kombinációja érzékinek és titokzatosnak tűnik egyszerre. Felébreszti benned a vágyat, hogy
megtapasztald a nem hagyományos BDSM játékokat.

Méretek

A tágító nagyobb átmérője miatt a játék jobban megfelel a haladó kísérletezőknek. A szilikongyűrű tökéletesen
rugózik, és bármilyen péniszmérethez igazodik.

Teljes hossza: 6,5 cm
A tágító hossza: 4,5 cm
Minimális tágító átmérő: 0,3 cm
Maximális tágító átmérő: 0,8 cm
Min. szilikon gyűrű átmérője: 3 cm
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Max. szilikon gyűrű átmérője: 8 cm
Súly: 21 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült vagy irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
• Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai
problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő
károkért és balesetekért.
• tágítók: húgycsősérülés veszélye, ne folytassa a fájdalmat, használjon elegendő mennyiségű steril síkosító gélt, ne
használjon közönséges síkosító gélt.
• beöntés: végbélsérülés veszélye, zuhanyozáshoz kapcsolódó beöntés - megfelelő mennyiségű langyos víz.
• nőgyógyászati tükrök: a hüvely sérülésének veszélye ügyetlen kezelés során.
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