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Wartenbergovo koliesko Fantasy

Údržba

Údržbu vodotesnej hračky zvládnete ľavou zadnou. Po každom použití ju namydlite a opláchnite pod
tečúcou vodou. Dezinfekcia pomôcok skvele očistí ihličky, ktoré prepichujú kožu a musia byť preto
dokonale čisté. Výhodou nerezového materiálu je aj to, že Wartenbergovo koliesko môžete vyvariť.
Po umytí už len hračku uložte do krabičky alebo textilného vrecúška a skladujte ju oddelene od
ostatných erotických pomôcok. Zabránite tak tomu, aby na seba rôznorodé materiály hračiek
reagovali a poškodzovali sa.

Vodeodolnosť

Vďaka vodotesnej úprave nerezovej ocele si môžete vychutnať príjemné prekrvenie pokožky aj
v horúcej vani.

Dizajn a tvar

Pomôcka s ergonomickou rukoväťou, ktorá sa dobre drží v ruke, pripomína rád na krájanie pizze.
Celkovo hračka budí rešpekt aj vzrušujúcu túžbu po dobrodružstve.

Materiál

Wartenbergovo koliesko Fantasy sa vyrába z kvalitnej nerezovej ocele, ktorá je lesklá a hladká na dotyk.

Farba

Strieborná farba kovu pôsobí dominantne a otvára brány do sveta pieporných hrátok.

Rozmery

Vďaka ergonomickej rukoväti a fajn dĺžke pomôcky sa Wartenbergovo koliesko dobre drží v ruke.

Celková dĺžka: 17 cm
Priemer kolieska s ostňami: 3 cm
Dĺžka hrotu: 6 mm
Hmotnosť: 160 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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