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Silikónový dilatátor Pissing Game (7 mm)

Údržba

Údržbu vodotesného dilatátory zvládnete ľavou zadnou. Pred aj po každej akcii
ho nezabudnite opláchnuť pod tečúcou vodou. Dezinfekcia pomôcok odstráni aj
najmenšie nečistoty, ktorých by ste si všimli len pod mikroskopom. Suchú
pomôcku uložte oddelene od ostatných hračiek do textilného vrecka alebo
originálneho obalu. Zabránite tak jeho poškodeniu.

Vodeodolnosť

Dilatátor dostal do vienka vodotesnú úpravu, ale vodným hrám s dilatátorom sa radšej vyhnite. Páni by si mohli
zamaskovať na nepríjemné zdravotné problémy.

Dizajn a tvar

Dilatátor pôsobí minimalistickým dojmom a evokuje paličku na bicie nástroj. Na konci pomôcky nájdete guličku, ktorá
poslúži aj ako zarážka do penisu. Dilatátor sa dobre drží v ruke a dutý vnútrajšok si páni užijú pri ejakulácii alebo
hrátkach so zlatým dažďom.

Materiál

Zdravotne nezávadný silikón pohladí jemnú kožu ako zamat a po namazanie lubrikantom skvele kĺže. Materiál
dilatátory je pružný a ohybný.

Farba

Čierna farba navodzuje intímnu a tajomnú atmosféru k vášnivým BDSM hrám.

Rozmery

Pomôcka má kompaktné rozmery a schováte ju do každého šuplíka.

Celková dĺžka: 11,8 cm
Priemer: 0,7 cm
Hmotnosť: 5 g

Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej, poškodenej, alebo podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej fyzickej
kondícii.
• Neodovzdávajte výrobok tretím osobám. Predídete tak ochoreniam a infekciám.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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• Starostlivo si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám.
• Pokiaľ sa u Vás pri použití výrobku objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otlačeniny, zafarbenie
alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné
nebezpečenstvo.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania bezpečnostných pokynov nie je
možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
• dilatátory: nebezpečenstvo poranenia močovej trubice, nepokračujte cez bolesť, používajte dostatočné množstvo
sterilného lubrikačného gélu, nepoužívajte obyčajný lubrikačný gél.
• klystíry: nebezpečenstvo poranenia konečníka, klystíry napojené na sprchu - primerané množstvo vlažnej vody.
• gynekologické zrkadlá: nebezpečenstvo poranenia pošvy pri neobratnom zaobchádzaní.
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