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MyStim Flavio análdugó elektroszexhez prosztata
masszázshoz

Karbantartás

Javasoljuk, hogy minden használat után alaposan mossa le a MyStim Flavio- t
szappannal és meleg vízzel , majd hagyja megszáradni. Segédeszközök
fertőtlenítése nagyszerű partner a készülék tisztán tartásában. Csak
permetezzen néhányszor, hagyja hatni, és kész.

Vibrációs programok

A MyStim Flavio maga nem generál elektroimpulzusokat. Csak a MyStim
Analog vagy Mystim Digital alapegységhez való csatlakozás után válik
vezetővé a végbélbe csúsztatható végrész, és illúziókat közvetít az érzékeny
nyálkahártyára. Beállíthatja az impulzusok intenzitását, frekvenciáját és
sávszélességét analóg vagy digitális módban, és módosíthatja a
stimulációt szinte észrevehetetlenről jelentősre és fájdalmasra.

Anyag

Isteni az anyaga. Rugalmas és rugalmas 100% szilikon. Puha és puha tapintású. A hosszabb részt egyik oldalról a
másikra formázhatod.

Méretek

Használható hossz: 10 cm
Felső átmérő: 3 × 2,7 cm
Az alsó láb átmérője (kívülről rányomja a gátat): 3 × 2 cm

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
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semmilyen körülmények között nem vállalhatók.
felelősség.
• Szívleállás veszélye. Ne használja, ha pacemakere, szívritmuszavara vagy egyéb szívproblémája van.
• Ne használja terhesség alatt.
• Ne érintkezzen vízzel.
• Ne Helyezze az elektródákat a nyakra, halántékra és egyidejűleg a hátra és a mellkasra.
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Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697

mailto:hello@sexyelephant.hu

