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MyStim vodivý lubrikační gel pro elektrosex s 23kt
zlatem Gold Rush (250 ml)

Údržba

Doporučujeme skladovat lubrikační gel na temném místě při pokojové teplotě.
Nevystavuje ho slunečnímu záření, horku ani gel nedávejte do ledničky. Při špatném
uchovávání by mohl změnit svou konzistenci. Občas zkontrolujte taky datum expirace.
Po jejím uplynutí ho už nepoužívejte. Zamezíte tím nechtěným alergickým reakcím.

Design a tvar

Průhledná hranatá lahvička s pumpičkou vypadá jako běžný dávkovač mýdla. Výrazné
logo i prolis na boční straně lahve upoutá pozornost a přitom na první pohled neprozradí,
k čemu produkt slouží. Celkově lubrikační gel působí luxusně a dobře se drží v ruce.

Barva

Průhledná barva s kousky zlata působí luxusně. Vzbudí ve vás touhu po vzrušujících
zážitcích.

Složení

Aqua, propylene glycol, sorbitol, ammonium acryloyl dimethyltaurate / carboxyethyl acrylate crosspolymer, gold,
hydroxyethylcellulose, aroma, potassium Sorbate, citric acid, sodium benzoate, sodium chloride.

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené nebo jinak 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.
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• 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 těchto bezpečnostních pokynů nelze v
žádném případě převzít
odpovědnost.
• Nebezpečí srdeční zástavy. Nepoužívat v případě, že máte kardiostimulátor, trpíte srdeční arytmií nebo jinými
srdečními problémy.
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• Nepoužívat v těhotenství.
• Neměl by přijít do styku s vodou.
• Elektrody nepřikládejte na krk, spánky a současně na záda a hrudník.
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