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Anal Cleanix (225 ml) intimmosó

Karbantartás

Az egyszerű karbantartást mindenki meg tudja oldani. Mossa le a beöntés
mindkét részét szappanos meleg vízben, és hagyja jól megszáradni. Jól fog
jönni a végén Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása, ami befejezi a
megtisztulást. A száraz segédeszközt a többi játéktól elkülönítve, fiókban
tárolja, hogy az anyagok ne hassanak egymásra és ne sérülhessenek.
Javasoljuk az eredeti csomagolást vagy textil tasakot.

Vízállóság

A beöntés természetes vízelem, víz nélkül pedig csónakként is használható
evezőlapát nélkül, így az utolsó cseppig lelkesen élvezi veled a vizes játékokat.

Design és alak

Egy kellően hosszú és keskeny applikátor megtisztítja a fenék minden ráncát. A léggömb jól tart a kézben. Az Enema
Anal Cleanix béltisztításra és anális előjátékra egyaránt alkalmas.

Anyag

Lágyított műanyaggal való megtöltés után is finoman nyomja meg a léggömböt az ujjaival. A gumi mandzsetta
megakadályozza a folyadék kiszivárgását az applikátorból. Az ABS műanyag permetező finoman, de megbízhatóan
vágja át magát a fenéken.

Szín

A praktikus fekete szín arra csábít, hogy felfedezze érzékeny végbélnyílását.

Méretek

Az applikátor kenés után könnyen becsúszik a hátsó és az első lyukakba, méreteinek köszönhetően pedig kezdőknek
is kiváló.

A léggömb magassága: 10 cm
A léggömb maximális szélessége: 8,5 cm
Az anális rész hossza: 6 cm
Anális átmérő: 0,5-1 cm

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese-es-apolasa/
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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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