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Silikónový spermie stopper s krúžkom a zátkou Pissing
Pleasure (6 mm)

Údržba

Údržba vodotesnej pomôcky vám zaberie len pár minút. Pred aj po každom
použití spermie stopper opláchnite pod prúdom teplej vody a poriadne ho
namydlite. Pri hrátkach s močovou trubicou dbajte na zvýšenú hygienu, aby ste
predišli prípadným zápalom. Dezinfekcia pomôcok odstráni z povrchu pomôcky
aj tie najmenšie mikroskopické nečistoty, ktoré by ste si na prvý pohľad
nevšimli. Po umytí hračku osušte a schovajte do pôvodného obalu alebo
textilného vrecka. Oddeleným skladovaním zabránite tomu, aby na seba
rôznorodé materiály pomôcok reagovali a poškodzovali sa.

Vodeodolnosť

Silikónový spermie stopper Pissing Pleasure je vodotesný. K hrám vo vani alebo vírivke si ho ale radšej neberte. Do
močovej trubice by mohli vplávať baktérie alebo troška sprchovej kozmetiky, ktorá by na citlivých slizniciach vyvolala
zápal.

Dizajn a tvar

Na prvý pohľad spermie stopper vyzerá trochu ako rybársky prút. Vďaka svojmu rovnému, flexibilnému tvaru sa
ľahko zavádza a elastický krúžok skvele drží okolo žaluďa. S malou kužeľovitou zátkou sa v ruke dobre manipuluje.
Celkovo pomôcka pôsobí minimalistickým a nenápadným dojmom.

Materiál

Zamatovo hebký, kvalitný silikónový materiál si zamilujete na prvý dotyk. Vďaka svojim neporéznym a
hypoalergénnym vlastnostiam sa často používa aj v lekárstve alebo v kozmetickom priemysle.

Farba

Elegantná čierna farba vás vtiahne do sveta fantázií a pikantných BDSM hier.

Rozmery

Vďaka malým rozmerom ocenia hračku hlavne začiatočníci.

Celková dĺžka: 12,7 cm
Použiteľná dĺžka: 10,5 cm
Priemer pomôcky: 6 mm
Priemer krúžku: 3,5 cm
Hmotnosť: 9 g
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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.
• 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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