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Klystýr Anal Cleanix (225 ml)

Údržba

Jednoduchou údržbu zvládne každý. Obě části klystýru umyjte v teplé vodě
mýdlem a nechte dobře vyschnout. Na závěr se bude hodit Dezinfekce a péče
o erotické pomůcky, která dotáhne očistu do konce. Suchou pomůcku uložte do
šuplíku odděleně od ostatních hraček, aby na sebe materiály nemohly působit
a poškodit se. Doporučujeme původní obal nebo textilní pytlík.

Voděodolnost

Klystýr je rozený vodní živel a bez vody bude použitelný asi jako loďka bez
pádel, takže si mokré hrátky nadšeně užije do poslední kapky společně s vámi.

Design a tvar

Dostatečně dlouhý a úzký aplikátor vyčistí každý záhyb zadečku. Balónek se dobře drží v ruce. Klystýr Anal Cleanix se
hodí jak pro očistu střeva, tak i pro anální předehru.

Materiál

Balónek ze silikonu i po naplnění vodou lehce stlačíte prsty. Gumová manžeta brání vytečení tekutiny mimo aplikátor.
Rozprašovač z ABS plastu si jemně, ale spolehlivě proklestí cestu zadečkem.

Barva

Praktická černá barva vás navnadí na prozkoumání citlivého análku.

Rozměry

Aplikátor po namazání lubrikantem lehce vklouzne do zadní i přední dírky a díky svým rozměrům se skvěle hodí i pro
začátečníky.

Výška balónku: 10 cm
Maximální šířka balónku: 8,5 cm
Délka anální části: 6 cm
Průměr anální části: 0,5–1 cm

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.
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• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• 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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