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Black intimmosó

Karbantartás

A vízálló kezelésnek köszönhetően könnyen és gyorsan elvégezheti a tisztítást.
Mossa le az összes részt meleg vízzel és enyhe szappannal, és hagyja
megszáradni egy leterített törülközőn. Segédeszközök fertőtlenítése
megszabadítja a felületet a maradék mikroorganizmusoktól, és tökéletesítse a
higiéniát. A készüléket a többi játéktól elkülönítve tárolja, hogy az anyagok ne
dörzsöljék és ne károsítsák egymást. Használjon textilzacskót vagy eredeti
csomagolást.

Vízállóság

Az Enema Black vízálló és szereti a vizet. Egy meleg zuhany és az anális
aplikátorral történő stimulálása tökéletesen ellazítja az esemény előtt.

Design és alak

A tartály (ballon) asztali vázára vagy körtére hasonlít. A szűkített formának köszönhetően könnyen fogható. A
mandzsetta viszont úgy néz ki, mint egy kis harang. A csomag három különböző formájú applikátort is tartalmaz. Az
elsőnek spirálhoz (spirálhoz) hasonló fogazott teste van, amelyet egy lekerekített fej zár le, a kerületükön kis
lyukakkal. A második applikátor egyenes formája a kerülete körül lyukakkal egy kúp alakú hegyhez vezet (mint egy
anális dugó). A harmadikat a sima felülete miatt kedvelni fogja, a tetején enyhe hajlítással. A lyukak körülbelül 1 cm-
rel a csúcs alatt vannak.

Anyag

Könnyedén összenyomhatja a mandzsettát és a puha gumitartályt. A beöntés egyszer vagy kétszer készen lesz. A
műanyag applikátorok kényelmesek és jól illeszkednek a seggbe.

Szín

A szexi fekete szín fokozza az izgalmat, amikor applikátorral ugrat. Le akarsz majd lefeküdni vele.

Méretek

Az applikátorok kis mérete minden seggbe bejut.

A teljes készülék hossza a tárolóval együtt: 20,8 cm
Egy rész (tartály) hossza: 10,5 cm
A második rész (harang) átmérője: 1,5 cm + 3 cm
Applikátor hossza: 11,5 cm
Az applikátor használható részének hossza: 9,2 cm
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Az applikátor felső átmérője: 0,5-1,5 cm (minden applikátor eltérő)
A tartály középső részének átmérője: 4 cm
A tartály átmérője (alul): 5 cm
Súly: 96 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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