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Szilikonos Sperma Stopper Blue Stick (8 mm)

Karbantartás

A húgycső érzékeny a különféle fertőző betegségekre és a baktériumok
átvitelére. Minden használat után alaposan mossa le a tágítót. Segédeszközök
fertőtlenítése a tágító megvédi Önt minden fujtabltól és befejezi a tisztítást a
végéig.

Design és alak

Miniatűr pénisznek tervezték. Formában és kivitelben egyaránt. Vonzó, szexi,
kék törp mellékes szándékkal, nincs kellemetlen szag.

Anyag

100% szilikon. Ártalmatlan. Nem árt a vercajkának. Rugalmas és rugalmas. A
lekerekített vége markolatként és ütközőként működik együtt.

Szín

Titokzatos kék, mint a végtelen óceán mélysége.

Méretek

Teljes hossza: 9,5 cm
Használható hossz: 8 cm
Golyó átmérője: 1,5 cm
Legszélesebb átmérő: 7,14 mm
Átmérő középen: 6,74 mm
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
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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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