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Sada silikonových dilatátorů Shivers II (6–10 mm)

Údržba

Údržba vodotěsných dilatátorů vás zdrží jen malou chviličku. Po akci je pořádně
namydlete a opláchněte pod proudem vody. Dezinfekce pomůcek zbaví povrch
hraček všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Suché
dilatátory uložte do originálního obalu nebo textilního pytlíku, aby se
nedotýkaly ostatních erotických pomůcek ve vašem šuplíku rozkoše.
Různorodé materiály na sebe vzájemně chemicky působí a můžou se poškodit.

Voděodolnost

Dilatátory mají vodotěsnou úpravu, která usnadní jejich očistu. Pánové by se
ale dilataci penisu ve vodní lázni měli raději vyhnout, protože si můžou zadělat
na nepříjemný zánět.

Design a tvar

Dilatátory svým designem evokují hřebíky a tím umocňují atmosféru BDSM praktik. V sadě Shivers II najdete 4 stejně
dlouhé pomůcky s různými průměry se zúženou špičkou pro postupné roztažení a dráždění močové trubice. Spirálový
tvar intenzivně stimuluje vnitřní stěny penisu i prostatu a díky ohebnému tělu se s dilatátory dobře manipuluje při
masturbaci nebo společných hrátkách.

Materiál

Lékařský silikon vás okouzlí svou hebkostí. Dilatátory mají neporézní povrch a skvěle pruží, proto se po promazání
lubrikantem snadno zavádějí do mužské chlouby.

Barva

Magická černá barva vyprovokuje vaše libido a touhu po nepoznaných rozkoších.

Rozměry

Sadu dilatátorů Shivers II doporučujeme pokročilým milovníkům dilatování.

Průměr 0,6 cm

Celková délka dilatátoru: 30 cm
Použitelná délka dilatátoru: 29 cm
Průměr patky: 1,2 cm
Hmotnost: 9 g
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Průměr 0,8 cm

Celková délka dilatátoru: 30 cm
Použitelná délka dilatátoru: 29 cm
Průměr patky: 1,2 cm
Hmotnost: 14 g
 

Průměr 0,9 cm

Celková délka dilatátoru: 30 cm
Použitelná délka dilatátoru: 29 cm
Průměr patky: 1,3 cm
Hmotnost: 17 g
 

Průměr 1 cm

Celková délka dilatátoru: 30 cm
Použitelná délka dilatátoru: 29 cm
Průměr patky: 1,5 cm
Hmotnost: 21 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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