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Shivers szilikon dilator készlet (4–7 mm)

Karbantartás

A bal hátsó vízálló tágítókat karbantarthatja. Minden használat előtt és után
alaposan mossa le és öblítse le folyó víz alatt. Segédeszközök fertőtlenítése
megszabadulni a játékoktól és a rejtett baktériumoktól, amelyeket csak mikroszkóp
alatt fedezne fel. A száraz tágítókat az eredeti csomagolásban vagy textil tasakban
tárolja, hogy más erotikus játékok anyagai ne zavarják egymást és ne sérüljenek
meg.

Vízállóság

A tágítók vízálló felülettel rendelkeznek, amelyet értékelni fog a gyors
karbantartásért. A fürdőkádban azonban kerülni kell a húgycső irritációját, mert a
vízből származó baktériumok gyulladást okoznak.

Design és alak

A borzongástágítók domináns és durva benyomást keltenek, mert formájuk
körmöket idéz. A készlet mind a négy segédeszköze spirál alakú, elkeskenyedő
hegyű és lekerekített talpú, aminek köszönhetően szondázás közben is könnyen
kezelhető. A készletben négy átmérőjű tágítót talál a legkisebbtől a legnagyobbig.

Anyag

A puha, ártalmatlan szilikon nem irritálja a bőrt, és már az első simogatásnál beleszeretsz. A tágítók jól rugóznak, így
könnyen behelyezhetők a péniszbe.

Szín

A domináns fekete szín felkavarja a vért az erekben, és vonzza a kíváncsi vaníliát és a keményebb játékok
szerelmeseit a kísérletezésre.

Méretek

A Shivers szettben négy különböző átmérőjű tágítót találsz, amit még tapasztalatlan kezdőknek is ajánlunk.

Átmérője 0,4 cm

A tágító teljes hossza: 30 cm
Használható tágító hossza: 29,7 cm
Láb átmérője: 1 cm
Súly: 2 g
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Átmérője 0,5 cm

A tágító teljes hossza: 30 cm
Használható tágító hossza: 29,8 cm
Láb átmérője: 1 cm
Súly: 3 g

Átmérője 0,6 cm

A tágító teljes hossza: 30 cm
Használható tágító hossza: 29,5 cm
Láb átmérője: 1,1 cm
Súly: 5 g

Átmérője 0,7 cm

A tágító teljes hossza: 30 cm
Használható tágító hossza: 29,6 cm
Láb átmérője: 1,2 cm
Súly: 7 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.
• 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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