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Vagina dilator készlet Colors Power + ajándék Toybag

Karbantartás

A vízálló tágítók karbantartása néhány percen belül befejeződik. A szerszám
használata után habosítsa fel és öblítse le forró vízzel. Segédeszközök
fertőtlenítése még a mikroszkopikus méretű szennyeződéseket is eltávolítja a
tágítóból, amit szabad szemmel észre sem venne. Gondos mosás után nem kell
mást tennie, mint visszatenni a szerszámot a dobozába vagy textilzacskójába,
hogy ne érjen hozzá a fiókjában lévő többi tárgyhoz, mert a különböző anyagok
reakcióba lépve károsítják egymást.

Vízállóság

A készletben található összes tágító vízálló. Éppen ezért könnyen tisztíthatók, és a nők akár a fürdőben is
pihenhetnek velük, forró vízbe áztatva.

Design és alak

A színes, anatómiai formájú tágítók enyhén kifeszített óvszerekhez vagy közlekedési kúpokhoz hasonlítanak. Közülük
a két legnagyobb belül üreges, a többi tömör. Az ovális alapnak köszönhetően az eszközök jól tartanak a kézben, így
edzés közben is könnyen kezelhetők.

Anyag

A tágítók kiváló minőségű szilikonból készülnek, amely puha és kemény tapintású. Az erős izomösszehúzódást is
kibírja. A szilikon anyag előnyei közé tartozik még nem porózus és hipoallergén tulajdonságai is, ezért használják a
gyógyászatban.

Szín

A rózsaszín, piros, kék és lila lágy árnyalataiból álló paletta játékosan és energikusan néz ki. Erővel és eltökéltséggel
tölt fel, hogy legyőzd saját korlátaidat.

Méretek

A tágító készlet öt különböző méretet kínál a legkisebbtől a legnagyobbig. Ennek a széles választéknak köszönhetően
a nők megmozgatják a medencefenék izmait, és megtanulják ellazítani őket.

Mini tágító

Teljes hossz: 7,2 cm
Használható hossz: 6,8 cm
Legkisebb átmérő: 0,8 cm
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Legnagyobb átmérője: 1,4 cm
Talp mérete: 3,5 x 6,3 cm
Súly: 19 g

Egy kis tágító

Teljes hossz: 7,7 cm
Használható hossz: 7,2 cm
Legkisebb átmérő: 1,2 cm
Legnagyobb átmérő: 1,9 cm
Talp mérete: 4,2 x 6,3 cm
Súly: 27 g

Közepes tágító

Teljes hossza: 8 cm
Használható hossz: 7,4 cm
Legkisebb átmérő: 1,5 cm
Legnagyobb átmérő: 2,2 cm
Talp mérete: 4,3 x 6,3 cm
Súly: 34 g

Egy nagy tágító

Teljes hossza: 8 cm
Használható hossz: 7,5 cm
Legkisebb átmérő: 1,5 cm
Legnagyobb átmérő: 2,5 cm
Belső furat átmérő: 1,6 cm
Talp mérete: 4,6 x 6,3 cm
Súly: 34 g

A legnagyobb tágító

Teljes hossz: 8,5 cm
Használható hossz: 7,5 cm
Legkisebb átmérő: 1,6 cm
Legnagyobb átmérő: 3 cm
Belső furat átmérő: 1,6 cm
Talp mérete: 5,3 x 7,5 cm
Súly: 47 g
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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.
 
www.ruzovyslon.cz
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