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Silikonový dilatátor Pissing Game (7 mm)

Údržba

Údržbu vodotěsného dilatátoru zvládnete levou zadní. Před i po každé akci ho
nezapomeňte opláchnout pod tekoucí vodou. Dezinfekce pomůcek odstraní
i nejmenší nečistoty, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Suchou
pomůcku uložte odděleně od ostatních hraček do textilního pytlíku nebo
originálního obalu. Zabráníte tak jeho poškození.

Voděodolnost

Dilatátor dostal do vínku vodotěsnou úpravu, ale vodním hrátkám s dilatátorem se raději vyhněte. Pánové by si mohli
zadělat na nepříjemné zdravotní problémy.

Design a tvar

Dilatátor působí minimalistickým dojmem a evokuje paličku na bicí nástroj. Na konci pomůcky najdete kuličku, která
poslouží i jako zarážka do penisu. Dilatátor se dobře drží v ruce a dutý vnitřek si pánové užijí při ejakulaci nebo
hrátkách se zlatým deštěm.

Materiál

Zdravotně nezávadný silikon pohladí jemnou kůži jako samet a po namazání lubrikantem skvěle klouže. Materiál
dilatátoru je pružný a ohebný.

Barva

Černá barva navozuje intimní a tajemnou atmosféru k vášnivým BDSM hrátkám.

Rozměry

Pomůcka má kompaktní rozměry a schováte ji do každého šuplíku.

Celková délka: 11,8 cm
Průměr: 0,7 cm
Hmotnost: 5 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, nebo podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré fyzické
kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz
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• Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
• Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo
jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
• Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení bezpečnostních pokynů nelze v žádném
případě převzít odpovědnost.
• dilatátory: nebezpečí poranění močové trubice, nepokračujte přes bolest, používejte dostatečné množství sterilního
lubrikačního gelu, nepoužívejte obyčejný lubrikační gel.
• klystýry: nebezpečí poranění konečníku, klystýry napojené na sprchu - přiměřené množství vlažné vody.
• gynekologická zrcadla: nebezpečí poranění pochvy při neobratném zacházení.
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