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Klystír Anal Cleanix (225 ml)

Údržba

Jednoduchú údržbu zvládne každý. Obe časti klystíru umyte v teplej vode
mydlom a nechajte dobre vyschnúť. Na záver sa bude hodiť Dezinfekcia a
starostlivosť o erotické pomôcky, ktorá dotiahne očistu do konca. Suchú
pomôcku uložte do zásuvky oddelene od ostatných hračiek, aby na seba
materiály nemohli pôsobiť a poškodiť sa. Odporúčame pôvodný obal alebo
textilné vrecúško.

Vodeodolnosť

Klystír je rodený vodný živel a bez vody bude použiteľný asi ako loďka bez
pádiel, takže si mokré hry nadšene užije do poslednej kvapky spoločne s vami.

Dizajn a tvar

Dostatočne dlhý a úzky aplikátor vyčistí každý záhyb zadočka. Balónik sa dobre drží v ruke. Klystír Anal Cleanix sa
hodí ako na očistu čreva, tak aj na análnu predohru.

Materiál

Balónik z silikonu aj po naplnení vodou jemne stlačíte prstami. Gumová manžeta bráni vytečeniu tekutiny mimo
aplikátora. Rozprašovač z ABS plastu si jemne, ale spoľahlivo prekliesni cestu zadočkom.

Farba

Praktická čierna farba vás bude lákať, aby ste preskúmali svoj citlivý análny otvor.

Rozmery

Aplikátor po namazaní lubrikantom ľahko vkĺzne do zadnej i prednej dierky, a vďaka svojim rozmerom sa skvele hodia
aj pre začiatočníkov.

Výška balónika: 10 cm
Maximálna šírka balónika: 8,5 cm
Dĺžka análnej časti: 8,5 cm
Priemer análnej časti: 0,5 – 1 cm

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
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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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