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MyStim vezető síkosító gél elektroszexhez 23kt
arannyal Gold Rush (250 ml)

Karbantartás

Javasoljuk, hogy a síkosító gélt sötét helyen, szobahőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki
napfénynek, hőnek vagy zselésnek a hűtőszekrényben. A rossz tárolás
megváltoztathatja a konzisztenciát. Időnként ellenőrizze a lejárati dátumot is. Lejárta
után ne használja. Ez megakadályozza a nem kívánt allergiás reakciókat.

Design és alak

A pumpával ellátott átlátszó négyzet alakú palack úgy néz ki, mint egy szokásos
szappanadagoló. Az üveg oldalán található jellegzetes logó és dombornyomás felkelti a
figyelmet, ugyanakkor nem árulja el, hogy mire való a termék. Összességében a síkosító
gél fényűzőnek tűnik, és jól tart a kézben.

Szín

Az átlátszó szín aranydarabokkal fényűzően néz ki. Felkelti a vágyat az izgalmas
élmények után.

Összetevők

Aqua, propilénglikol, szorbit, ammónium-akriloil-dimetil-taurát / karboxi-etil-akrilát keresztpolimer, arany, hidroxi-etil-
cellulóz, aroma, kálium-szorbát, citromsav, nátrium-benzoát, nátrium-klorid.

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült vagy egyéb módon 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.
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• A helytelen kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károk és balesetek
semmilyen körülmények között nem vállalhatók.
felelősség.
• Szívleállás veszélye. Ne használja, ha pacemakere, szívritmuszavara vagy egyéb szívproblémája van.
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• Ne használja terhesség alatt.
• Ne érintkezzen vízzel.
• Ne Helyezze az elektródákat a nyakra, halántékra és egyidejűleg a hátra és a mellkasra.

www.ruzovyslon.cz
Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697
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