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Black Beads anál zuhany

Karbantartás

Egy vízálló anális zuhany karbantartását pillanatok alatt elvégezheti. Minden
használat után alaposan szappanozza be és öblítse le meleg víz alatt. Mindig
alaposan öblítse le a tartozékot, és puha kefével távolítsa el a
szennyeződéseket. Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a játékot a
láthatatlan baktériumoktól is, amelyeket csak mikroszkóp alatt venne észre.
Tárolja a szárazzuhanyt az eredeti csomagolásában vagy textilzacskójában,
hogy ne érjen hozzá a fiókban lévő egyéb tárgyakhoz. A különböző anyagok
gyakran kémiai reakcióba lépnek egymással, és megsérülhetnek.

Vízállóság

Az anális zuhany vízálló kezeléssel rendelkezik, így villámgyorsan kezelheti a karbantartását.

Design és alak

A gömb alakú anális zuhany elegáns benyomást kelt, kialakítása pedig gyöngyöket idéz. A végén talál egy
csavarmenetet a zuhanycsőre való felcsavaráshoz. A szerszámot kifejezetten az alsó rész mélytisztítására tervezték.
De ötletes formájának köszönhetően a tenyerébe tökéletesen illeszkedő játék anális vibrátorként is használható az
előjáték diverzifikálására.

Anyag

A kiváló minőségű szilikon anyag rugalmasságával és bársonyosan puha felületével fog elbűvölni. A szilikon nem
irritálja a bőrt és nem okoz allergiás reakciókat, ezért gyakran használják az egészségügyben. Az anális rögzítést erős
és tartós fémből készült menettel megbízhatóan csatlakoztathatja a zuhanycsőhöz.

Szín

Az irritáló fekete szín új erotikus élmények iránti vágyat ébreszt, ami egy kicsit tovább tolja a szexualitás határait.

Méretek

Kisebb méreteinek köszönhetően anális zuhany Black Beads kezdőknek is ajánljuk.

A zuhany teljes hossza: 19,5 cm
Használható zuhanyhossz: 18,5 cm
A legkisebb golyó átmérője: 1,8 cm
A legnagyobb golyó átmérője: 3,1 cm
Menet átmérő: 2,2 cm
Súly: 74 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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