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Wartenbergovo kerék Delight

Karbantartás

A bal hátsó vízálló segédeszközt megtisztíthatja. Minden használat után
szappanozza be és öblítse le folyó víz alatt. Segédeszközök fertőtlenítése
tökéletesen megtisztítja a bőrt átszúró tűket, ezért tökéletesen tisztának kell
lennie. A végén nem kell mást tenni, mint egy dobozba vagy textilzacskóba
tenni a játékot, és a többi erotikus segédeszköztől elkülönítve tárolni. Ez
megakadályozza, hogy a különböző játékanyagok egymásra reagáljanak, és
károsítsák egymást.

Vízállóság

A Wartenberg Delight kerék vízálló. Így élvezheti a kellemes masszázst vele a forró vízzel teli fürdőkádban.

Design és alak

Az elegáns, fényes dizájnú Wartenberg kerék fényűzőnek és ugyanakkor nem feltűnőnek tűnik. A forma egy
konyhakéshez hasonlít. Remekül tart a kézben, így játék közben minden erogén zónát hatékonyan
masszírozhatsz vele.

Anyag

A tartós műanyagból készült fogantyú ellentétben áll a fogaskerekekkel, amelyek kiváló minőségű, rozsdamentes
acélból készültek. A segédeszköz ezért kellemes tapintású és kézben tartható, és kísérletezésre ösztönöz.

Szín

A fényes és elegáns fekete szín megmozgatja a képzeletet. Érzéki játékokra vágysz, amelyek ellazítják a merev
izmokat, és elárasztják elméd izgalmával és endorfinokkal.

Méretek

Méreteinek és formájának köszönhetően a kerék jól tart a kézben.

Teljes hossza: 13 cm
Henger szélessége: 2,1 cm
Henger átmérője: 2 cm
Tűhossz: 1 mm
Súly: 24 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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