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Súprava kovových dilatátorov Curious II (9–12 mm)

Údržba

Vodotesné dilatátory umyjete počas chvíľky. Pred aj po každom použití ich dôkladne
namydlite a opláchnite prúdom vlažnej vody. Dezinfekcia pomôcok zbaví povrch
pomôcky aj mikroskopických nečistôt, ktoré by ste si voľným okom nevšimli. Po očistení
dilatátory osušte a uložte späť do originálneho puzdra a potom ich uložte do šuplíka
slasti k ostatným erotickým hračkám. Pamätajte ale na to, že všetky pomôcky sa musia
skladovať oddelene, aby sa ich rôznorodé materiály nedotýkali a vzájomne sa tak
nepoškodzovali.

Vodeodolnosť

Kovové dilatátory Curious II majú vďaka svojmu použitému materiálu vodotesnú
úpravu. Jednoducho ich preto umyjete. Vo vani ani sprche alebo bazéne by sa ale páni
dráždeniu močovej trubice venovať nemali. Mohli by si zarobiť na nepríjemný zápal.

Dizajn a tvar

Elegantné čierne, hranaté puzdro v sebe schováva nenápadné kovové dilatátory, ktoré
pripomínajú chirurgické nástroje. Vďaka svojmu hladkému, ľahko zakrivenému
prevedeniu sa jednoducho zavádza do močovej trubice. Oválny tvar dilatátora začína
zúženou špičkou pre ľahšie zasúvanie a končí splošteným koncom pre lepšiu
manipuláciu. Každý kus má na svojej plochej úchytke vygravírovanú veľkosť svojho
priemeru.

Materiál

Po ľadovo chladnej a dokonale hladkej nerezovej oceli budete kĺzať končekmi prstov ako po hladine zamrznutého
jazera. Jej odolný a kvalitný povrch sa ľahko čistí a rýchlo prijme teplotu svojho okolia. Skúste preto dilatátory nahriať
v teplej vode.

Farba

Lesklá strieborná pôsobí čisto a pripomína lekárske nástroje. Umocní tak atmosféru z kliník hier a otvorí mužom brány
do tajomného sveta fantázie.

Rozmery

So štyrmi rôznymi priemermi dilatátorov páni posunú svoje hranice sexuality.

Priemer: 0,9 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Celková dĺžka: 19 cm
Použiteľná dĺžka: 13,5 cm
Hmotnosť: 37 g

Priemer: 1 cm

Celková dĺžka: 19 cm
Použiteľná dĺžka: 13,5 cm
Hmotnosť: 39 g

Priemer: 1,1 cm

Celková dĺžka: 19 cm
Použiteľná dĺžka: 13,5 cm
Hmotnosť: 50 g

Priemer: 1,2 cm

Celková dĺžka: 19 cm
Použiteľná dĺžka: 13,5 cm
Hmotnosť: 54 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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