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Súprava kovových dilatátorov Curious (4–7 mm)

Údržba

Pri starostlivosti dbajte na zvýšenú hygienu. Nestačí umyť len vodou a mydlom. Močová
trubica je náchylná na baktérie, preto pomôcku pred akciou starostlivo dezinfikujte a po
použití skladujte v čistote. K tomu vám pomôžeDezinfekcia a starostlivosť o erotické
pomôcky .

Vodeodolnosť

Dilatátory sú samy o sebe vodeodolné, ale neodporúčame používať vo vani, aby ste si do
močovej trubice nezaniesli spoločne s vodou nežiadúce baktérie.

Dizajn a tvar

Dilatátory pôsobí veľmi pevne. Majú oválny tvar bez výstupkov s miernym zahnutím, ktorý
pripomína doktorandské náčinia. Jeden koniec je vždy sploštený, lepšie sa tak drží a nájdete
na ňom veľkosť priemeru.

Materiál

Nerezová oceľ je ušľachtilý kov, ktorý v prvých momentoch trochu chladí a dráždi tak ešte o niečo viac. Ak sa chcete
pred prvými pokusmi poriadne uvoľniť, dilatátor si zohrejte napríklad v teplej vode.

Farba

Strieborná farba pôsobí luxusným dojmom a pripomína lesklú jazerné hladinu, ktorá bude zrkadliť váš chtíč.

Rozmery

Každý dilatátor je rozmerovo trochu iný, takže môžete vyskúšať viac intenzít stimulácie au toho priasť blahom.

Priemer: 0,4 cm

dĺžka: 19 cm
použiteľná dĺžka: 14 cm
váha: 16 g

Priemer: 0,5 cm

dĺžka: 19 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-starostlivost-o-eroticke-pomocky/
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použiteľná dĺžka: 14 cm
váha: 27 g

Priemer: 0,6 cm

dĺžka: 19 cm
použiteľná dĺžka: 14 cm
váha: 39 g

Priemer: 0,7 cm

dĺžka: 19 cm
použiteľná dĺžka: 13 cm
váha: 19 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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