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Ultimate Douche intimmosó

Karbantartás

A karbantartás egyszerű. Használat után alaposan mosson le mindent
szappannal és meleg vízzel. Ha a hüvely öblítésére is használja a beöntést,
használjon fertőtlenítőszert a tisztításához.

A fertőtlenítés megszabadítja készülékét minden olyan fujtajbl, amely
kellemetlen gyulladást okozhat.

Legyen tehát óvatos – ne használja ezt a beöntést hüvelyben és análisan is,
mert fennáll a fertőzés és a gyulladás veszélye.

Vízállóság

Szeretsz bolondozni a vízben? A beöntés nagyszerű partner az anális és az
érzéki előjáték megtisztítására, amely ellazítja a seggedet az anális szex előtt.

Anyag

Átlátszó, merev fehér műanyag.

Méretek

Hossza applikátorral: 21 cm
Tartály hossza: 12,2 cm
Vastagabb applikátor hossza: 11,2 cm
A kisebbik applikátor hossza: 11,8 cm
A tartály átmérője: 4 - 7 cm
Vastagabb applikátor átmérője: 1,5 cm
A kisebbik applikátor átmérője: 1,1 cm

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.
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• 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
 
Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697
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