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Ohybný kovový dilatátor Bendy (6 mm)

Údržba

Údržba vodotesného dilatátora trvá len niekoľko minút. Odporúčame tiež vziať
si mäkkú zubnú kefku, ktorá pomôže vyčistiť každý záhyb korálikov. Pred a po
každom použití hračku dôkladne namydlite a opláchnite prúdom vlažnej vody.
Čistenie dokonale dokončí Dezinfekcia pomôcok. Po umytí dilatátor dôkladne
vysušte, aby sa medzi guľôčkami nedržala vlhkosť, a potom pomôcku uložte do
látkového vrecka. Všetky erotické hračky skladujte oddelene, aby ich rôzne
materiály pri kontakte nereagovali a nepoškodili sa.

Vodeodolnosť

Dilatátor Bendy je sám o sebe vodotesný. Ale pretože pri dráždení močovej trubice musíte myslieť na zvýšenú
hygienu, neberte si pomôcku do vane, sprchy ani do bazéna. Mohli by ste si zarobiť na nepríjemný zápal.

Dizajn a tvar

Dlhý, rovný tvar dilatátora zaujme svojim guličkovým prevedením a šikovným pútkom. Páči sa nám flexibilita
pomôcky, vďaka ktorej sa hračka prispôsobí zakriveniu penisu. Hračka sa preto jednoducho zavádza a intenzívne
dráždi citlivé steny močovej trubice.

Materiál

Hladkú nerezovú oceľ budete neustále hladkať. Ľahko sa čistí a vďaka svojej odolnosti s ňou zažijete množstvo
nespútaných hrátok.

Farba

Lesklá strieborná farba pripomína hladinu pokojného jazera, ktorá odráža slnečné lúče. Nechajte sa pohltiť jej
trblietkou a odplávajte na vlnách slasti do zeme soundingu.

Rozmery

Tenký priemer premasíruje močovú trubicu začiatočníkom aj mierne pokročilým.

Celková dĺžka aj s pútkom: 35 cm
Použiteľná dĺžka: 31 cm
Priemer dilatátora: 6 mm
Priemer pútka: 4 cm
Hmotnosť: 52 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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