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Klystýr Black

Údržba

Díky vodotěsné úpravě zvládnete čištění snadno a rychle. Všechny části umyjte
teplou vodou s jemným mýdlem a dejte uschnout na rozložený ručník.
Dezinfekce pomůcek osvobodí povrch od zbývajících mikroorganismů a
dotáhnou hygienu k dokonalosti. Pomůcku skladujte odděleně od ostatních
hraček, aby se o sebe materiály vzájemně netřely a neničily. Použijte textilní
pytlík nebo originální obal.

Voděodolnost

Klystýr Black je vodotěsný a vodu přímo miluje. Teplá sprcha a dráždění análku
aplikátorem vás před akcí skvěle uvolní.

Design a tvar

Nádobka (balónek) připomíná stolní vázu nebo hrušku. Díky zúženému tvaru se snadno drží. Manžeta naopak vypadá
jako malý zvonek. V balení najdete také tři aplikátory různých tvarů. První má vroubkované tělo podobné spirále
(šroubovici), kterou zakončuje zakulacená hlavice s drobnými otvory po obvodu. Rovný tvar druhého aplikátoru
s otvory po obvodu vede do špičky ve tvaru kuželu (jako anální kolík). Třetí si oblíbíte pro jeho hladký povrch
s mírným zahnutím nahoře. Otvory jsou zhruba 1 cm pod špičkou.

Materiál

Manžetu a nádobku z měkké gumy můžete snadno zmáčknout. Klystýr bude hotový raz dva. Plastové aplikátory jsou
příjemné a dobře zajíždí do zadečku.

Barva

Sexy černá barva zintenzivní vaše vzrušení při dráždění aplikátorem. Budete si s ním chtít vlézt i do postele.

Rozměry

Malá velikost aplikátorů si najde cestu do každého zadečku.

Délka celé pomůcky včetně nádobky: 20,8 cm
Délka jedné části (nádobka): 10,5 cm
Průměr druhé části (zvonek): 1,5 cm + 3 cm
Délka aplikátoru: 11,5 cm
Délka použitelné části aplikátoru: 9,2 cm
Průměr vrchní části aplikátoru: 0,5–1,5 cm (každý aplikátor je jiný)
Průměr střední části nádobky: 4 cm
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Průměr nádobky (spodní část): 5 cm
Hmotnost: 96 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.
• 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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