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Pissing Game szilikon dilator (7 mm)

Karbantartás

A vízálló tágítót a bal hátsó oldalon karbantarthatja. Minden esemény előtt és
után ne felejtse el leöblíteni folyó víz alatt. Segédeszközök fertőtlenítése
eltávolítja a legkisebb szennyeződéseket is, amelyeket csak mikroszkóp alatt
vesz észre. Tárolja a száraz segédeszközt a többi játéktól elkülönítve,
textilzacskóban vagy eredeti csomagolásban. Ezzel elkerülhető, hogy
megsérüljön.

Vízállóság

A tágító vízálló felületet kapott, de kerülje a vízi játékokat a tágítóval. Az urak kellemetlen egészségügyi problémáktól
szenvedhetnek.

Design és alak

A tágító minimalista benyomást kelt, és dobverőt idéz. A készülék végén talál egy labdát, amely a péniszben is
megállja a helyét. A tágító jól tart a kézben, az üreges belsőt pedig az urak élvezik ejakuláció vagy aranyesővel való
játék közben.

Anyag

Az egészségbarát szilikon bársonyszerűen simogatja a finom bőrt, és kenés után tökéletesen siklik. A tágító anyag
rugalmas és hajlékony.

Szín

A fekete szín meghitt és titokzatos légkört idéz a szenvedélyes BDSM játékokhoz.

Méretek

A készülék kompakt méretekkel rendelkezik, és minden fiókban elrejtheti.

Teljes hossza: 11,8 cm
Átmérő: 0,7 cm
Súly: 5 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.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
mailto:hello@sexyelephant.hu
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• 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.
 
www.ruzovyslon.cz
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