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Szilikon Sperma Stopper gyűrűvel Black Ring (8 mm)

Karbantartás

Könnyedén karbantarthatod a vízálló Sperma Stoppert, de a húgycsőbe
helyezett eszközöknél már játék előtt is ügyelj a fokozott higiéniára. Így
elkerülheti a kellemetlen gyulladásokat. Az esemény után öblítse le a játékot
meleg vízzel egy csepp szappannal, és törölje szárazra egy tiszta törülközővel.
Segédeszközök fertőtlenítése befejezi a tisztítást. A száraz Sperma Stoppert az
eredeti csomagolásban vagy textilzacskóban tárolja, hogy más játékok anyagai
ne kölcsönhatásba léphessenek egymással és kárt ne okozhassanak.

Vízállóság

A vízálló eszközökkel izgalmas vízi játékokat élhet át, de a Sperma Stoppert jobb, ha nem viszi be a fürdőbe vagy az
úszómedencébe. A vízből származó szennyeződés és baktériumok bejuthatnak az érzékeny húgycsőbe, és
kellemetlen gyulladást okozhatnak.

Design és alak

Szilikon spermiumzáró gyűrűvel Black Ring érzéki benyomást kelt és formája egy kis ágyúhoz hasonlít. Ezzel az erős
fegyverrel azonban megcélozhatja a húgycső érzékeny helyeit a péniszben. A szerszám jól illeszkedik a kézbe, a
rugalmas szilikon gyűrű pedig kényelmesen felhelyezhető a makkra.

Anyag

A puha tapintású szilikon gyorsan felmelegszik az emberi test hőmérsékletére. Ez a nem porózus anyag nem okoz
allergiás reakciókat a bőrön, ezért az egészségügyben is használják. A rugalmas gyűrűt minden irányba nyújthatja.

Szín

A fekete szín titokzatos hatású, és lehetővé teszi, hogy belássunk a durvább BDSM gyakorlatok függönye mögé.

Méretek

Az eszközt játékosan a tenyerébe rejtheti, de a tágító méretét haladóbb játékosoknak ajánljuk, akik már
rendelkeznek némi tapasztalattal a húgycső nyújtásában.

Teljes hossza: 6,3 cm
A tágító hossza: 4,5 cm
Átmérő a legkeskenyebb részén: 0,3 cm
Átmérő a legszélesebb részen: 0,8 cm
Min. szilikon gyűrű átmérője: 3 cm
Max. szilikon gyűrű átmérője: 8 cm
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Súly: 6 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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