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Clean Nozzle anál zuhany

Karbantartás

A bal hátsó vízálló rögzítés karbantartását elvégezheti. Öblítse le az anális
zuhanyt erősebb sugárban meleg vízzel, egy csepp folyékony szappannal, és
hagyja jól megszáradni. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletes higiéniát
biztosít, és megszabadít a játéktól minden olyan baktériumtól, amelyet csak
mikroszkóp alatt észlelne. Tárolja a száraz szilikon fúvókát az eredeti
csomagolásában vagy textil tasakban, hogy ne érjen hozzá a fiókban lévő többi
játékhoz. A különböző anyagok kémiai reakcióba lépnek egymással és
megsérülhetnek.

Vízállóság

A vízálló anális zuhany úgy hancúroz a vízben, mint egy delfin a tengerben. A
végbélnyílás tisztítása ezért kéz a kézben jár az érzéki vízi játékokkal.

Design és alak

Az elegáns fekete színű anális zuhany egyszerű, időtlen dizájnnal rendelkezik, formája pedig egy pálcára emlékeztet.
A szerszám végén találsz egy menetet, amellyel könnyedén felcsavarhatod a rögzítést a zuhanycsőre. Az egy
fúvókával ellátott játék jól illeszkedik a kézbe, és a hosszabb karcsú testnek köszönhetően kényelmesen kezelhető az
alsó tisztítás során.

Anyag

Könnyedén hajlíthatod a rugalmas szilikont minden irányba és ujjaiddal megérintve érezni fogod a bársony
simogatását. Gumi szaga van. Az ABS műanyag menet szilárdan a helyén tartja a tömlőt.

Szín

A fekete szín érzéki hatást kelt, és egy nagyszerű orgazmusra emlékeztet, amelyet a lehető leghamarabb újra
szeretnél élvezni.

Méretek

Kis átmérőjének köszönhetően az anális zuhany könnyen behelyezhető a fenékbe.

Teljes hossza: 24,5 cm
Használható hossz: 22,5 cm
A zuhany átmérője: 2,2 cm
Súly: 71 g

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