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Dilator katéterrel Ribbed (9 mm)

Karbantartás

A vízálló tágítót villámgyorsan karbantarthatja. Minden használat előtt és után
alaposan öblítse le a katétert egy csepp szappannal, és hagyja szabadon
megszáradni. Segédeszközök fertőtlenítése biztosítja a készülék tökéletes
tisztaságát, és még a rejtett baktériumoktól is megszabadul. A száraz tágítót a
többi eszköztől elkülönítve tárolja, hogy azok anyagai ne érintkezzenek és ne
sérülhessenek. Szuper lesz textil táska vagy eredeti csomagolás.

Vízállóság

A tágító vízálló felülettel rendelkezik, így könnyen kezelheti a karbantartását. De az urak ne vigyenek játékot egy
vízzel teli fürdőkádba. A vízből származó baktériumok gyakran okozzák a húgycső gyulladását.

Design és alak

A segédeszköz időtlen benyomást kelt, formája pedig egy kis katonai ágyút idéz. De ez az erős orgazmus fegyver az,
hogy irritálja a pénisz belsejét. Az ugyanebből az anyagból készült tágító recézett fogantyújához kapcsolódó tömör
fémkaron egy kézben jól tartó szilikongyűrűt találunk, amely könnyen felfűzhető a pénisz makkjára. A rugalmas
orvosi szilikon katéter végét három egymást követő rozsdamentes acél hullámos kiemelkedés díszíti.

Anyag

Az urak élvezni fogják a rozsdamentes acélból készült hűtőcsúcsot a péniszben, különösen a katéter behelyezésénél.
A szilikon katéter kellemesen rugózik, és minden mozdulatnál alkalmazkodik a pénisz formájához.

Szín

Az ezüst szín inspirálja Önt a játékklinikák hangulatába. Az erekciós gyűrű fekete árnyalata domináns és titokzatos.
A díszített pénisz kiemelkedik például a privát erotikus fotókon.

Méretek

A tágító átmérője különösen a mély behatolás haladó szerelmeseinek fog tetszeni. Két különböző átmérőjű gyűrű
passzol a kevésbé férfias büszkeséggel és tehetségesebb alphasamokkal rendelkező férfiak méretéhez.

A tágító teljes hossza: 21,9 cm
A tágító átmérője: 0,9 cm
A kisebb gyűrű átmérője: 2,5 cm
A nagyobb gyűrű átmérője: 3,2 cm
Súly: 44 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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