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Bendy hajlékony fém dilator (6 mm)

Karbantartás

A vízálló tágító karbantartása mindössze néhány percet vesz igénybe. Azt is
javasoljuk, hogy vigyen magával egy puha fogkefét, hogy segítsen
megtisztítani a gyöngyök minden ráncát. Minden használat előtt és után
alaposan szappanozza be a játékot, és öblítse le langyos vízzel. A
{Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesen befejezi a tisztítást. Mosás után
alaposan szárítsa meg a tágítót, hogy a nedvesség ne maradjon a golyók
között, majd tárolja az eszközt egy szövetzacskóban. Az összes szexuális
játékot külön tárolja, hogy a különböző anyagaik ne lépjenek reakcióba és ne
károsítsák egymást érintkezéskor.

Vízállóság

A Bendy tágítója önmagában is vízálló. De mivel a húgycső irritációja során fokozott higiéniára kell gondolnia, ne
vigye a készüléket fürdőbe, zuhanyzóba vagy medencébe. Kellemetlen gyulladásod lehet.

Design és alak

A tágító hosszú, egyenes formája lenyűgözi a golyós kialakítást és a praktikus hurkot. Kedveljük a készülék
rugalmasságát, melynek köszönhetően a játék alkalmazkodik a pénisz görbületéhez. A játék ezért könnyen
behelyezhető, és intenzíven irritálja a húgycső érzékeny falait.

Anyag

Folyamatosan sima rozsdamentes acélt fog simogatni. Könnyen tisztítható és tartósságának köszönhetően rengeteg
korlátlan játékban lesz részed vele.

Szín

A fényes ezüst szín egy nyugodt tó felszínére emlékeztet, amely visszaveri a napsugarakat. Engedd, hogy elnyelje
csillogása, és vitorlázz az élvezet hullámain a hangzás földjére.

Méretek

A vékony átmérője masszírozza a húgycsövet kezdőknek és középhaladóknak.

Teljes hossza hurokkal együtt: 35 cm
Használható hossz: 31 cm
A tágító átmérője: 6 mm
Szíj átmérője: 4 cm
Súly: 52 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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