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Big Ass intimmosó

Karbantartás

Minden használat előtt és után öblítse le a beöntést meleg vízzel és szappannal. Mert ez
egy anális eszköz, Segédeszközök fertőtlenítése meg fog szabadulni minden
szennyeződéstől. Az eszköz tökéletesen tiszta lesz.

Vízállóság

A beöntés víz nélkül elvész, mint egy száraz hal, így a nyitány a zuhany alatt mindig zöld.
Ezzel a nagyszerű eszközzel a tisztításon kívül izgató vízi játékokat is élvezhetsz.

Anyag

Az applikátor fényes és sima ABS műanyagból készült. Ez azért van, hogy működjön. Nincs
rosszabb, mint egy hibás felület (ilyennel is találkoztunk). A léggömb puha PVC
műanyagból készült, amely jól préselődik és visszanyeri eredeti kerek formáját.

Szín

Matt fekete

Méretek

A beöntés teljes hossza: 27,8 cm
A behelyezett applikátor hossza: 11 cm
Lekerekített hegy átmérője: 1,1 cm
A ballon térfogata: 420 ml
A léggömb hossza: 13,5 cm
A léggömb átmérője: 7,7 cm
Súly: 159 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.

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