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Súprava silikónových dilatátorov Shivers (4 – 7 mm)

Údržba

Údržbu vodotesných dilatátorov zvládnete ľavou zadnou. Pred aj po každom použití
ich starostlivo namydlite a opláchnite pod tečúcou vodou. Dezinfekcia pomôcok
zbaví hračky aj skrytých baktérií, ktoré by ste objavili len pod mikroskopom. Suché
dilatátory uložte do pôvodného obalu alebo textilného vrecúška, aby na seba
materiály ostatných erotických hračiek nemohli pôsobiť a poškodiť sa.

Vodeodolnosť

Dilatátory majú vodotesnú úpravu, ktorú oceníte pri rýchlej údržbe. Vo vani sa ale
dráždeniu močovej trubice radšej vyhnite, pretože baktérie z vody spôsobujú
zápaly.

Dizajn a tvar

Dilatátory Shivers pôsobia dominantným až drsným dojmom, pretože svojím
tvarom evokujú klince. Všetky štyri pomôcky zo súpravy majú špirálovitý tvar,
zúženú špičku a zaoblenú pätku, vďaka ktorej sa s nimi pri soundingu dobre
manipuluje. V súprave nájdete štyri priemery dilatátorov, od najmenšieho po
najväčší.

Materiál

Na dotyk jemný, zdravotne bezchybný silikón nedráždi kožu a zamilujete si ho pri prvom pohladení. Dilatátory skvele
pružia, takže sa ľahko zavádzajú do penisu.

Farba

Dominantná čierna farba rozprúdi krv v žilách a láka na experimentovanie zvedavé vanilky aj milovníkov tvrdších
hier. 

Rozmery

V súprave Shivers nájdete štyri rôzne priemery dilatátorov, ktoré odporúčame aj neskúseným začiatočníkom.

Priemer 0,4 cm

Celková dĺžka dilatátora: 30 cm
Použiteľná dĺžka dilatátora: 29,7 cm
Priemer pätky: 1 cm
Hmotnosť: 2 g
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Priemer 0,5 cm

Celková dĺžka dilatátora: 30 cm
Použiteľná dĺžka dilatátora: 29,8 cm
Priemer pätky: 1 cm
Hmotnosť: 3 g

Priemer 0,6 cm

Celková dĺžka dilatátora: 30 cm
Použiteľná dĺžka dilatátora: 29,5 cm
Priemer pätky: 1,1 cm
Hmotnosť: 5 g

Priemer 0,7 cm

Celková dĺžka dilatátora: 30 cm
Použiteľná dĺžka dilatátora: 29,6 cm
Priemer pätky: 1,2 cm
Hmotnosť: 7 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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