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Ohebný kovový dilatátor String of Beads (8 mm)

Údržba

Čištění vodotěsného dilatátoru budete mít hotové během chvilky.
Doporučujeme si na pomoc vzít i jemný zubní kartáček, se kterým očistíte
každý záhyb kuliček. Před i po každém použití pomůcku pečlivě namydlete a
opláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku
i mikroskopických nečistot, které nejsou na první pohled vidět. Po očištění
dilatátor osušte a uložte ho do textilního pytlíku. Všechny erotické hračky
skladujte odděleně, aby se jejich různorodé materiály vzájemně nedotýkaly a
nepoškozovaly se.

Voděodolnost

Ohebný kovový dilatátor String of Beads je vodotěsný. Kdyby nebyl určený pro dráždění citlivé močové trubice, mohli
byste s ním řádit ve vaně. Ale protože je dilatování citlivá praktika, při které musíte zvýšit hygienu erotické pomůcky
i rukou, nikdy pomůcku nezasouvejte do penisu při koupání, ve vířivce ani ve sprše. Uděláte líp, když si na doktory
zahrajete v pohodlí vaší ložnice.

Design a tvar

Na první pohled rovný, kuličkový dilatátor z kovu připomíná šňůrku perliček. Kulatý úchop usnadňuje manipulaci. Líbí
se nám ohebnost pomůcky, díky které se snadno zavádí i do výrazně zakřiveného penisu. Celkově pomůcka působí
luxusně a láká k objevování nových rozkoší.

Materiál

Ledově chladnou a na dotek dokonale hladkou nerezovou ocel si zamilujete taky pro její kvalitní zpracování a
odolnost. Snadno se čistí a udržuje.

Barva

Chladně stříbrná barva připomíná roztavené olovo. Zažijete kombinaci spalující touhy po novém dobrodružství s
ledově chladnou disciplínou, která ke klinik hrátkám neodmyslitelně patří.

Rozměry

Průměr dilatátorů ocení hlavně pánové, kteří už s touto praktikou mají zkušenosti a chtějí se posunout zase o kus dál.

Celková délka: 20 cm
Použitelná délka: 17 cm
Průměr menších kuliček: 6 mm
Průměr větších kuliček: 8 mm
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Průměr úchytu: 4 cm
Hmotnost: 43 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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