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INSPIRE Silicone Dilator - zestaw treningowy dildo,
rozszerzacze pochwy - 5szt.
 

Cena: 239,00 pln

Opis słownikowy

Producent Calexotics

Opis produktu
 

Zestaw pięciu dilatorów o różnych rozmiarach służący do stopniowego rozszerzania i rozciągania ścian pochwy, których stosowanie
może wpłynąć na zwiększenia komfortu podczas stosunku lub umożliwić penetrację waginalną. Rozszerzacze służą do rozluźnienia
mięśni dna miednicy i są przeznaczone do stosowania przy problemach takich jak pochwica, ból podczas stosunku, zwężenie pochwy,
po przebytych operacjach ginekologicznych lub trudnym porodzie.

Każdy z rozszerzaczy posiada pętlę na palec, dzięki czemu jest łatwy użyciu, zarówno przy umieszczaniu jak i wyjmowaniu. Na komfort i
wygodę użytkowania wpływa ich ergonomiczny kształt. Ponadto zestaw wykonany jest z wysokiej jakości przyjemnego w dotyku
silikonu bez ftalanów. Produkt ma gładką powierzchnię, dzięki czemu nie ociera, ani nie podrażnia wrażliwych stref intymnych.
Stosowanie dildo razem ze środkiem nawilżającym na bazie wody zwiększa delikatność podczas użytkowania. Należy stosować
wyłącznie z lubrykantami na bazie wody.

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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Stosowanie dilatora jest dobrym sposobem na przyzwyczajenie się kobiet bez doświadczenia erotycznego do penetracji oraz w
postępowaniu w pochwicy. Użytkowanie zacząć należy od najmniejszego rozmiaru rozszerzacza i jeśli kobieta nie odczuwa bólu lub
dyskomfortu psychicznego, stopniowo można przechodzić do większych rozmiarów. Prowadzi to do przystosowania się waginy i ciała
użytkowniczki do penetracji, zmniejszenie doznawanego dyskomfortu na korzyść zwiększenie przyjemności ze zbliżenia oraz
zmniejszenie odczuwanych skurczy mięśni pochwy, zamykających jej otwór przy próbie podjęcia stosunku i wprowadzenia członka.

Materiał: silikon

Kolor: różowy

Zawartość zestawu:
Dilator 1: 7,5 cm x 1,25 cm,
Dilator 2: 9 cm x 2 cm
Dilator 3: 10,75 cm x 2 cm
Dilator 4: 12,75 cm x 2,5 cm
Dilator 5: 14 cm x 3,25 cm
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