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Fém dilator készlet Curious II (9–12 mm)

Karbantartás

A vízálló tágítókat pillanatok alatt kimoshatja. Minden használat előtt és után alaposan
szappanozza be és öblítse le langyos vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése a
mikroszkopikus méretű szennyeződéseket is eltávolítja a készülék felületéről,
amelyeket szabad szemmel nem venne észre. Tisztítás után szárítsa meg a tágítókat és
tárolja vissza az eredeti tokban, majd a többi szexjátékkal együtt tárolja az élvezeti
fiókban. Ne feledje azonban, hogy minden szerszámot külön kell tárolni, hogy a
különböző anyagaik ne érintkezzenek és ne károsítsák egymást.

Vízállóság

A felhasznált anyagnak köszönhetően a Curious II fémtágítók vízálló kezeléssel
rendelkeznek. Ezért egyszerűen mossa le őket. A férfiak nem irritálhatják a húgycsövet
fürdőben, zuhanyozásban vagy úszómedencében. Kellemetlen gyulladást okozhatnak.

Design és alak

Az elegáns fekete, szögletes tok feltűnő fémtágítókat rejt, amelyek sebészeti
műszerekre emlékeztetnek. Sima, enyhén ívelt kialakításának köszönhetően könnyen
behelyezhető a húgycsőbe. A tágító ovális formája a könnyebb behelyezés érdekében
elkeskenyedő heggyel kezdődik, és a jobb kezelhetőség érdekében lapított véggel
végződik. Mindegyik darab átmérője a lapos fogantyújára van gravírozva.

Anyag

Ujjbegyeit végigcsúsztatja a jéghideg és tökéletesen sima rozsdamentes acélon, akár egy befagyott tó felszínén.
Tartós és jó minőségű felülete könnyen tisztítható, és gyorsan tolerálja a környezet hőmérsékletét. Ezért próbálja
meleg vízben felmelegíteni a tágítókat.

Szín

A fényes ezüst tisztán néz ki, és orvosi műszerekhez hasonlít. Fokozza a játszóklinikák hangulatát, és kaput nyit a
férfiak számára a fantázia titokzatos világába.

Méretek

A négy különböző átmérőjű tágítóval a férfiak feszegetik szexualitásuk határait.

Átmérő: 0,9 cm

Teljes hossza: 19 cm
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Használható hossz: 13,5 cm
Súly: 37 g

Átmérő: 1 cm

Teljes hossza: 19 cm
Használható hossz: 13,5 cm
Súly: 39 g

Átmérő: 1,1 cm

Teljes hossza: 19 cm
Használható hossz: 13,5 cm
Súly: 50 g

Átmérő: 1,2 cm

Teljes hossza: 19 cm
Használható hossz: 13,5 cm
Súly: 54 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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