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Black Trio szilikon dilator készlet (8 mm)

Karbantartás

Mossa ki a bal hátsó vízálló tágítókat. Minden használat előtt és után öblítse le
a készüléket meleg vízzel, és alaposan szappanozza be. A húgycsővel való
játék során ügyelni kell a fokozott higiéniára az esetleges gyulladások
megelőzése érdekében. Segédeszközök fertőtlenítése eltávolít minden
szennyeződést a játékról, és így tökéletessé teszi a tisztítást. Ezután szárítsa
meg a tágítót, és rejtse el az eredeti csomagolásában vagy textil tasakban. A
külön tárolásnak köszönhetően megakadályozza, hogy az egyes erotikus
segédeszközök összeérjenek. A különböző anyagok gyakran kémiai reakcióba
lépnek egymással és károsítják egymást.

Vízállóság

Mindhárom üreges tágító vízálló. Azonban jobb, ha nem használja őket a fürdőkádban vagy a pezsgőfürdőben. A
baktériumok bejuthatnak a húgycsőbe, ami gyulladást okozna az érzékeny nyálkahártyán.

Design és alak

Három üreges, különböző hosszúságú, fogazott, kerek hurkú tágító első ránézésre kicsit dugóhúzónak tűnik. A végén
található fűzőlyuknak köszönhetően a szerszámok jól tartanak a kézben és játékosan kezelhetők játék közben.
Összességében a készlet kiváló minőségűnek tűnik, és új élvezetek felfedezésére ösztönöz.

Anyag

A kiváló minőségű, nem porózus és hipoallergén szilikon bársonyosan puha tapintású. Rugalmasságának
köszönhetően könnyen alkalmazkodik a férfi pénisz természetes anatómiájához, és kenés után gyorsan becsúszik a
húgycsőbe.

Szín

Az elegáns fekete szín megmozgatja a fantáziát, és bátorságot ad a határok feszegetéséhez.

Méretek

A keskeny átmérő és a rövid hosszúság minden kezdőt lenyűgöz.

Kicsi

Teljes hossza: 10 cm
Használható hossz: 5,5 cm
A tágító átmérője: 5 mm
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Belső átmérő: 3,5 cm
Szíj átmérője: 4,5 cm
Súly: 6 g

Közepes

Teljes hossz: 13,5 cm
Használható hossz: 9,5 cm
A tágító átmérője: 5 mm
Belső átmérő: 3,1 cm
Szíj átmérője: 4 cm
Súly: 6 g

Nagy

Teljes hossza: 15,5 cm
Használható hossz: 11,5 cm
A tágító átmérője: 5 mm
Belső átmérő: 3,1 cm
Szíj átmérője: 4 cm
Súly: 7 g

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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