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Pissing Pleasure szilikon sperma stopper gyűrűvel és
dugóval (6 mm)

Karbantartás

A vízálló szerszám karbantartása mindössze néhány percet vesz igénybe.
Minden használat előtt és után öblítse le a spermiumdugót meleg víz alatt, és
alaposan szappanozza be. A húgycsővel való játék során ügyeljen a fokozott
higiéniára az esetleges gyulladás megelőzése érdekében. Segédeszközök
fertőtlenítése a legkisebb mikroszkopikus méretű szennyeződéseket is
eltávolítja a szerszám felületéről, amit első pillantásra észre sem venne. Mosás
után szárítsa meg a játékot, és tárolja az eredeti csomagolásában vagy
textilzacskójában. Elkülönített tárolásukkal megakadályozza, hogy a
segédeszközök különböző anyagai egymásra reagáljanak és károsodjanak.

Vízállóság

Szilikon spermiumdugó Pissing Pleasure vízálló. Azonban jobb, ha nem viszi el játszani a fürdőkádban vagy a
pezsgőfürdőben. Baktériumok vagy egy kis zuhanykozmetikum bejuthat a húgycsőbe, gyulladást okozva az érzékeny
nyálkahártyán.

Design és alak

Első pillantásra a spermiumdugó kicsit olyan, mint egy horgászbot. Egyenes, rugalmas formájának köszönhetően
könnyen behelyezhető, a rugalmas gyűrű pedig tökéletesen illeszkedik a makk körül. A kis kúpos dugó könnyen
kezelhető kézben. Összességében a kütyü minimalista és nem tolakodó benyomást kelt.

Anyag

Már első érintésre beleszeret a bársonyosan puha, kiváló minőségű szilikon anyagba. Nem porózus és hipoallergén
tulajdonságai miatt gyakran használják a gyógyászatban vagy a kozmetikai iparban is.

Szín

Az elegáns fekete szín a fantázia és a fűszeres BDSM játékok világába csal.

Méretek

Kis méretei miatt a játékot elsősorban a kezdők fogják értékelni.

Teljes hossza: 12,7 cm
Használható hossz: 10,5 cm
Szerszám átmérő: 6 mm
A gyűrű átmérője: 3,5 cm
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Súly: 9 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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