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Fém dilator készlet Curious (4–7 mm)

Karbantartás

Ügyeljen a fokozott higiéniára az ápolás során. Csak szappannal és vízzel mosni nem elég. A
húgycső fogékony a baktériumokra, ezért a rendezvény előtt gondosan fertőtlenítse a
készüléket, és használat után tárolja tiszta helyen. Ez segíteni fog neked ebben
Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása.

Vízállóság

Maguk a tágítók vízállóak, de nem javasoljuk a fürdőben való használatát, nehogy a vízzel
együtt a nemkívánatos baktériumok is a húgycsőbe kerüljenek.

Design és alak

A tágítók nagyon erős hatásúak. Ovális alakúak, kiemelkedések nélkül, enyhe görbülettel,
amely orvosi szerszámra emlékeztet. Az egyik vége mindig lapított, jobban tart és
megtalálod rajta az átmérő méretét.

Anyag

A rozsdamentes acél egy nemesfém, amely az első pillanatokban kicsit lehűt, és kicsit jobban irritál. Ha igazán
pihenni szeretne az első próbálkozások előtt, melegítse fel például a tágítót meleg vízben.

Szín

Az ezüst szín fényűző benyomást kelt, és egy fényes tófelszínre emlékeztet, amely tükrözi a vágyat.

Méretek

Mindegyik tágító kissé eltérő méretű, így több intenzitású stimulációt és élvezettel dorombolhat.

Átmérő: 0,4 cm

hossza: 19 cm
használható hossz: 14 cm
súlya: 16 g

Átmérő: 0,5 cm

hossza: 19 cm

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese-es-apolasa/
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használható hossz: 14 cm
súlya: 27 g

Átmérő: 0,6 cm

hossza: 19 cm
használható hossz: 14 cm
súlya: 39 g

Átmérő: 0,7 cm

hossza: 19 cm
használható hossz: 13 cm
súlya: 19 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.
 
www.ruzovyslon.cz
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