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Análna sprcha Black Beads

Údržba

Údržbu vodotesnej análnej sprchy zvládnete behom chvíľky. Po každom použití
ju poriadne namydlite a opláchnite pod prúdom teplej vody. Nástavec tiež vždy
starostlivo prepláchnite a prípadné nečistoty odstráňte jemnou kefkou.
Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku aj neviditeľných baktérií, ktoré by ste si
všimli len pod mikroskopom. Suchú sprchu uložte do pôvodného obalu alebo
textilného vrecúška, aby sa nedotýkala ostatných pomôcok vo vašom šuplíku.
Rôznorodé materiály na seba často chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

Vodeodolnosť

Análna sprcha má vodotesnú úpravu, preto jej údržbu zvládnete rýchlosťou blesku.

Dizajn a tvar

Análna sprcha v tvare guličiek pôsobí elegantným dojmom a svojim dizajnom evokuje korále. Na jej konci nájdete
vrutový závit na naskrutkovanie na sprchovú hadicu. Pomôcka je špeciálne navrhnutá na hĺbkovú očistu zadočku.
Vďaka dômyselnému tvaru sa ale hračka, ktorá skvele padne do dlane, hodí aj ako análne dildo na spestrenie
predohry.

Materiál

Kvalitný silikónový materiál vás očarí svojou pružnosťou a zamatovo hebkým povrchom. Silikón nedráždi kožu a
nespôsobuje alergické reakcie, preto sa často používa aj v zdravotníctve. Závitom vyrobeným z pevného a odolného
kovu análny nadstavec spoľahlivo pripojíte k sprchovej hadici.

Farba

Dráždivá čierna farba vyvoláva túžbu po nových erotických zážitkoch, ktoré posunú vaše hranice sexuality zase o
kúsok ďalej.

Rozmery

Vďaka svojim menším rozmerom análnu sprchu Black Beads odporúčame aj začiatočníkom.

Celková dĺžka sprchy: 19,5 cm
Použiteľná dĺžka sprchy: 18,5 cm
Priemer najmenšej guličky: 1,8 cm
Priemer najväčšej guličky: 3,1 cm
Priemer závitu: 2,2 cm
Hmotnosť: 74 g

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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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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