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MyStim Flavio análny kolík na elektrosex na masáž
prostaty

Údržba

MyStim Flavio doporučejeme po každom použití dôkladne umyť mydlom a
teplou vodou, potom nechať uschnúť. Dezinfekcia pomôcok je super
parťákom pri udržiavaní pomôcky v čistote. Stačí párkrát streknúť, nechať
pôsobiť a je hotovo.

Vibračné programy

MyStim Flavio sám o sebe negeneruje elektroimpulzy. Až po pripojení
k základnej jednotke Mystim Analog alebo Mystim Digital sa koncová časť,
ktorá sa zasúva do konečníka, stáva vodivou a prenáša imoulzy na citlivú
sliznicu. Môžete si nastaviť analógovo alebo digitálne intenzitu impulzov, ich
frekvenciu aj šírku pásma a podľa toho meniť stimuláciu od takmer
neviditeľné až výraznú a bolestivú.

Materiál

Materiál je boží. Flexibilný a pružný 100% silikón. Jemný a hebký na dotyk. Dlhšia časť môžete tvarovať z jednej
strany na druhú.

Rozmery

Použiteľná dĺžka: 10 cm
Priemer vrchnej časti: 3 × 2,7 cm
Priemer spodnej pätky (tlačí zvonku na hrádzu): 3 × 2 cm

Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej, poškodenej alebo inak 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.
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné
nebezpečenstvo.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania týchto bezpečnostných pokynov
nie je možné v žiadnom prípade prevziať
zodpovednosť.
• Nebezpečenstvo zástavy srdca. Nepoužívať v prípade, že máte kardiostimulátor, trpíte srdcovou arytmiou alebo
inými srdcovými problémami.
• Nepoužívať v tehotenstve.
• Nemal by prísť do styku s vodou.
• Elektródy neprikladajte na krk, spánky a súčasne na chrbát a hrudník.
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