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Delicate Pissing dilator katéterrel és análdugóval (9
mm)

Karbantartás

A vízálló játék karbantartása nem késlelteti sokáig. A játékok után alaposan
öblítsd le vízzel és egy csepp szappannal a tágítót, csövet és végbéldugót,
majd hagyd megszáradni a szabad levegőn. Segédeszközök fertőtlenítése
megszabadítja a játékot minden baktériumtól, és biztosítja az összes
alkotóelem tökéletes sterilitását. A száraz tágítót az eredeti csomagolásban
vagy textil tasakban tárolja úgy, hogy más segédanyagok anyagai ne zavarják
egymást és ne sérüljenek meg.

Vízállóság

A tágító vízálló felülettel rendelkezik, így élvezze a pisijátékokat az aranyeső utolsó cseppjéig. De ne vigyen játékot a
fürdőkádba. A vízből származó baktériumok bejuthatnak a húgycsőbe, és kellemetlen gyulladást okozhatnak.

Design és alak

A készülék extrém benyomást kelt, és eleinte egy farokkal ellátott anális dugóhoz hasonlít. Közelebbről megvizsgálva
azonban azt találja, hogy a húgycső kiterjesztésére és a katéterezésre használt rugalmas szilikoncső végén egy rövid,
sima tágító található. A katéterhez egy széles lábú, 367 g súlyú üreges anális dugó is csatlakozik, amelyet könnyedén
behelyezhet a fenékbe. A játék jól tart a kézben, és fokozza a pisizési gyakorlatok élményét.

Anyag

A kiváló minőségű, nem porózus rozsdamentes acél hűsítő hatásával felhívja az engedelmes partner figyelmét.
A rugalmas szilikon gyorsan alkalmazkodik az emberi test hőmérsékletéhez, és Ön elégedett lesz a rugalmasságával.

Szín

A tágító és az anális dugó ezüst színe dominanciát idéz, és az orvosi környezet sterilitását idézi elő a játékklinikán.
A tubus átlátszó árnyalata fokozza a katéterezés élményét, a katéter fekete változata merész fantáziáknak és
nagyobb intimitásnak ad teret.

Méretek

A segédeszközt tapasztalt ínyenceknek ajánljuk, akik már rendelkeznek tapasztalattal a pénisztágításban.

Teljes hossza: 74 cm
Fém tágító hossza: 3,3 cm
A tágító átmérője: 0,9 cm
Szilikon tömlő hossza: 62 cm
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Az anális dugó teljes hossza: 7,8 cm
Az anális dugó használható hossza: 7 cm
Anális dugó átmérője: 3,7 cm
Az anális dugó szárának hossza: 1,7 cm
Láb átmérője: 4,2 cm
Súly: 389 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.
 
www.ruzovyslon.cz
 
Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697

mailto:hello@sexyelephant.hu

