
NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Sada kovových dilatátorů Curious II (9–12 mm)

Údržba

Vodotěsné dilatátory umyjete během chviličky. Před i po každém použití je důkladně
namydlete a opláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek zbaví povrch
pomůcky i mikroskopických nečistot, kterých byste si pouhým okem nevšimli. Po
očištění dilatátory osušte a uložte zpátky do originálního pouzdra a pak je uložte do
šuplíku slasti k ostatním erotickým hračkám. Pamatujte ale na to, že všechny pomůcky
se musí skladovat odděleně, aby se jejich různorodé materiály nedotýkaly a vzájemně
se tak nepoškozovaly.

Voděodolnost

Kovové dilatátory Curious II mají díky svému použitému materiálu vodotěsnou úpravu.
Jednoduše je proto umyjete. Ve vaně ani sprše nebo bazénu by se ale pánové dráždění
močové trubice věnovat neměli. Mohli by si zadělat na nepříjemný zánět.

Design a tvar

Elegantní černé, hranaté pouzdro v sobě schovává nenápadné kovové dilatátory, které
připomínají chirurgické nástroje. Díky svému hladkému, lehce zakřivenému provedení
se jednoduše zavádí do močové trubice. Oválný tvar dilatátoru začíná zúženou špičkou
pro snadnější zasouvání a končí zploštělým koncem pro lepší manipulaci. Každý kus má
na své ploché úchytce vygravírovanou velikost svého průměru.

Materiál

Po ledově chladné a dokonale hladké nerezové oceli budete klouzat konečky prstů jako po hladině zamrzlého jezera.
Její odolný a kvalitní povrch se snadno čistí a rychle přijme teplotu svého okolí. Zkuste proto dilatátory nahřát v teplé
vodě.

Barva

Lesklá stříbrná působí čistě a připomíná lékařské nástroje. Umocní tak atmosféru z klinik hrátek a otevře mužům
brány do tajemného světa fantazie.

Rozměry

Se čtyřmi různými průměry dilatátorů pánové posunou své hranice sexuality.

Průměr: 0,9 cm

Celková délka: 19 cm
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Použitelná délka: 13,5 cm
Hmotnost: 37 g

Průměr: 1 cm

Celková délka: 19 cm
Použitelná délka: 13,5 cm
Hmotnost: 39 g

Průměr: 1,1 cm

Celková délka: 19 cm
Použitelná délka: 13,5 cm
Hmotnost: 50 g

Průměr: 1,2 cm

Celková délka: 19 cm
Použitelná délka: 13,5 cm
Hmotnost: 54 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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