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Klystír Black

Údržba

Vďaka vodotesné úprave zvládnete čistenie ľahko a rýchlo. Všetky časti umyte
teplou vodou s jemným mydlom a dajte uschnúť na rozložený uterák.
Dezinfekcia pomôcok oslobodí povrch od zostávajúcich mikroorganizmov a
dotiahnu hygienu k dokonalosti. Pomôcku skladujte oddelene od ostatných
hračiek, aby sa o seba materiály vzájomne netrel a neničili. Použite textilné
vrecúško alebo originálny obal.

Vodeodolnosť

Klystír Black je vodotesný a vodu priamo miluje. Teplá sprcha a dráždenie
análu aplikátorom vás pred akciou skvele uvoľní.

Dizajn a tvar

Nádobka (balónik) pripomína stolný vázu alebo hrušku. Vďaka zúženému tvaru sa ľahko drží. Manžeta naopak vyzerá
ako malý zvonček. V balení nájdete tiež tri aplikátory rôznych tvarov. Prvý má vrúbkované telo podobné špirále
(skrutkovici), ktorú zakončuje zaguľatená hlavice s drobnými otvormi po obvode. Rovný tvar druhého aplikátora
s otvormi po obvode vedie do špičky v tvare kužeľa (ako análny kolík). Tretí si obľúbite pre jeho hladký povrch
s miernym zahnutím hore. Otvory sú zhruba 1 cm pod špičkou.

Materiál

Manžetu a nádobku z mäkkej gumy môžete ľahko stlačiť. Klystír bude hotový raz dva. Plastové aplikátory sú príjemné
a dobre zachádza do zadočku.

Farba

Sexy čierna farba zintenzívni vaše vzrušenie pri dráždení aplikátorom. Budete si s ním chcieť vliezť aj do postele.

Rozmery

Malá veľkosť aplikátorov si nájde cestu do každého zadočku.

Dĺžka celej pomôcky vrátane nádobky: 20,8 cm
Dĺžka jednej časti (nádobka): 10,5 cm
Priemer druhej časti (zvonček): 1,5 cm + 3 cm
Dĺžka aplikátora: 11,5 cm
Dĺžka použiteľné časti aplikátora: 9,2 cm
Priemer vrchnej časti aplikátora: 0,5–1,5 cm (každý aplikátor je iný)
Priemer strednej časti nádobky: 4 cm
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Priemer nádobky (spodná časť): 5 cm
Hmotnosť: 96 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.
• 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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