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Intense Thrill fém dilator gyűrűvel makkra (7 mm)

Karbantartás

A vízálló tágító karbantartása bal háttal végezhető. Minden használat előtt és
után alaposan szappanozza be, és folyó víz alatt mossa el. A Segédeszközök
fertőtlenítése biztosítja a sterilitást és megszabadítja a játékot a
baktériumoktól. Helyezze a száraz tágítót egy szövetzsákba vagy eredeti
csomagolásba, hogy más játékok anyagai ne léphessenek kölcsönhatásba és
ne károsíthassák egymást.

Vízállóság

A tágító vízálló kivitelű a könnyű karbantartás érdekében, de ne vigye be a fürdőkádba vagy a forró kádba.
A húgycső hajlamos a gyulladásra, és a vízből származó baktériumok egészségügyi problémákat okozhatnak.

Design és alak

A gyönyörűen kialakított tágító ékszerként fogja díszíteni játékgyűjteményét. Alakja egy szablyát idéz. Fő jellemzője
az összesen tizenkét egymást követő fémgolyó, amelyek nagyjából a készülék egyharmadát érik el. A test közepén a
készülék sima alakú, a végén pedig egy rövid sor finom bemélyedés található. Ezek, amikor behelyezik őket, a pénisz
bejáratát ingerlik. A tágítót egy gyűrűvel rögzítheti a makkhoz. A csomagban kétféle átmérővel rendelkezik.

Anyag

A rozsdamentes acél hűti a húgycső érzékeny falát. Az orvosi szektorban is találkozhatunk vele, mert ártalmatlan az
egészségre, és nem okoz allergiás reakciókat a bőrön.

Szín

Az ezüst szín az orvosi rendelők sterilitását idézi, és fokozza a játékklinikák hangulatát.

Méretek

A tágítót tapasztaltabb uraknak ajánljuk.

A tágító teljes hossza: 27 cm
Tágító átmérője: 0,7 cm
A kisebb szilikongyűrű átmérője: 3,5 cm
A nagyobb szilikongyűrű átmérője: 4 cm
Súly: 75 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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