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Steel Spike fém dilator (4 mm)

Karbantartás

A vízálló tágítót egyszer-kétszer kimosod. Minden használat előtt és után
szappanozza be és öblítse le langyos vízzel. A szerszám minden rovátkájának
gondos megtisztításához vigyen segítségül egy eldobott fogkefét. Alkalmas az
abszolút tisztaság elérésére Segédeszközök fertőtlenítése. Nem kell mást
tenni, mint a szerszámra permetezni, egy percig hatni hagyni, majd alaposan
leöblíteni. Végül szárítsa meg a játékot, és tegye vissza az eredeti
csomagolásába vagy textilzacskóba. Ne felejtse el, hogy minden szexjátékot
külön kell tárolnia, hogy a különböző anyagok ne lépjenek reakcióba egymással
és ne károsítsák egymást.

Vízállóság

A Steel Spike fémtágító vízálló. A víz nem folyik bele. Ennek ellenére ne zuhanyozzon a zuhany alatt vagy egy vízzel
teli fürdőkádban. Baktériumok kerülhetnek a húgycsőbe, ami kellemetlen gyulladást okozhat.

Design és alak

Egy egyenes, fogazott tágító kicsit úgy néz ki, mint egy hosszú csavar. Formájának és keskeny átmérőjének
köszönhetően könnyen behelyezhető, sima vége pedig megkönnyíti a kezelést. Összességében a kütyü tiszteletet
ébreszt, ami egy új élvezet megismerésének vágyával keveredik.

Anyag

A játék kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, amely sima és hűvös tapintású. Nem korróziónak kitéve, nem
porózus kialakításának köszönhetően könnyen tisztítható és karbantartható.

Szín

A fényes, fényes, ezüst szín hűvös hatású. A játékklinikák szerelmeseinek megdobogtat a szívük az izgalomtól,
amikor meglátják a kütyüt.

Méretek

A bevágások a keskeny átmérőjével együtt masszírozzák a hímtagot még teljesen kezdők számára is.

Teljes hossza: 24 cm
Használható hossz: 20 cm
Sima nyél hossza: 7 cm
A tágító átmérője: 4 mm
Súly: 45 g
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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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