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Ohybný kovový dilatátor String of Beads (8 mm)

Údržba

Čistenie vodotesného dilatátora budete mať hotové počas chvíľky.
Odporúčame si na pomoc vziať aj jemnú zubnú kefku, s ktorou očistíte každý
záhyb guľôčok. Pred aj po každom použití pomôcku starostlivo namydlite a
opláchnite prúdom vlažnej vody. Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku aj
mikroskopických nečistôt, ktoré nie sú na prvý pohľad vidieť. Po očistení
dilatátor osušte a uložte ho do textilného vrecka. Všetky erotické hračky
skladujte oddelene, aby sa ich rôznorodé materiály vzájomne nedotýkali a
nepoškodzovali sa.

Vodeodolnosť

Ohybný kovový dilatátor String of Beads je vodotesný. Keby nebol určený na dráždenie citlivej močovej trubice, mohli
by ste s ním vyčíňať vo vani. Ale pretože je dilatovanie citlivá praktika, pri ktorej musíte zvýšiť hygienu erotickej
pomôcky aj rúk, nikdy pomôcku nezasúvajte do penisu pri kúpaní, vo vírivke ani v sprche. Urobíte lepšie, keď si na
doktorov zahráte v pohodlí vašej spálne.

Dizajn a tvar

Na prvý pohľad rovný, guľôčkový dilatátor z kovu pripomína šnúrku perličiek. Guľatý úchop uľahčuje manipuláciu.
Páči sa nám ohybnosť pomôcky, vďaka ktorej sa ľahko zavádza aj do výrazne zakriveného penisu. Celkovo pomôcka
pôsobí luxusne a láka na objavovanie nových rozkoší.

Materiál

Ľadovo chladnú a na dotyk dokonale hladkú nehrdzavejúcu oceľ si zamilujete aj pre jej kvalitné spracovanie a
odolnosť. Ľahko sa čistí a udržuje.

Farba

Chladne strieborná farba pripomína roztavené olovo. Zažijete kombináciu spaľujúcej túžby po novom dobrodružstve s
ľadovo chladnou disciplínou, ktorá ku klinik hrám neodmysliteľne patrí.

Rozmery

Priemer dilatátorov ocenia hlavne páni, ktorí už s touto praktikou majú skúsenosti a chcú sa posunúť zase o kus ďalej.

Celková dĺžka: 20 cm
Použiteľná dĺžka: 17 cm
Priemer menších guľôčok: 6 mm
Priemer väčších guľôčok: 8 mm
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Priemer úchytu: 4 cm
Hmotnosť: 43 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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