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Kulki analne plug do ćwiczeń mięśni zwieraczy Joyballs anal
Wave long - czarne
 

Cena: 59,90 pln

Opis słownikowy

Producent JoyDivision

Opis produktu
 

Kulki analne Joyballs Wave to masażer do ćwiczeń mięśni zwieraczy wykonany z przyjaznego dla skóry silikonu medycznego wysokiej
jakości.

Dzięki ergonomicznemu kształtowi i wygodnej budowie produkt jest łatwy we wkładaniu i pielęgnacji. Dzięki unikalnej budowie wyrobu -
9 kulek o trzech rożnych średnicach stymuluje i dostarcza przyjemności już na etapie wkładania.

Gadżet zapewnia pobudzający masaż i stymulację intymnych obszarów - prostaty, odbytu, jego okolic podczas każdego ruchu. Są to
miejsca bardzo dobrze unerwione i wrażliwe na stymulację.

Kulki analne stosowane u mężczyzn mogą być pomocne z profilaktyce zaburzeń wzwodu i prostaty. Ćwiczenia z wykorzystaniem kulek
analnych ponadto pomagają mężczyznom w trenowaniu mięśni Kegla, powodując ich mimowolne zaciskanie się i kurczenie, co wpływa
na wzmocnienie i wydłużenie erekcji oraz pozwala opóźnić wytrysk.

Sposób użycia:
Rozluźnić mięśnie odbytu i umieszczać w nim kulki jedna po drugiej, można wkładać je za pomocą ruchu lekko skręcającego.

Podczas umieszczania upewnić się że stosuje się wystarczającej ilości lubrykantu. Stosowanie bez użycia lubrykantu może powodować
ból i urazy.

Kulki wyciągać pociągając za pętlę zabezpieczającą. Podczas użytkowania zwrócić uwagę żeby pętla pozostała na zewnątrz - nie może
się wsunąć.

Wyrobu nie używać w przypadku infekcji odbytnicy, w trakcie powrotu do zdrowia po zranieniu, na podrażnionej lub zmienionej
chorobowo skórze.

Masażer Joyballs Wave powinien być używany w połączeniu z lubrykantem na bazie wody.

Przed i po każdym użyciu wyrób umyć wodą z mydłem.
Do czyszczenia i dezynfekcji poleca się używać preparatu Clean'n'Safe.
Nie przechowywać z innymi wyrobami silikonowymi lub wykonanymi z podobnego materiału.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Długość całkowita: 29,8 cm
Średnica: 1,8 cm; 2,5 cm; 3,0 cm
Materiał: silikon medyczny najwyższej jakości
Bez ftalanów i bisfenolu A
Hipoalergiczny, wolny od substancji alergizujących
Przebadany dermatologicznie
Kolor: czarny
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