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They-Ology™ Wearable Anal Training Set - zestaw do treningu
analnego, plug - 5szt.
 

Cena: 264,90 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 5 szt.

Producent Calexotics

Opis produktu
 

Zestaw treningowy do ćwiczeń mięśni zwieraczy wykonany z bezpiecznego i przyjaznego dla skóry silikonu wysokiej jakości. Produkt
stosuje się w celu stymulacji prostaty, będącej bardzo wrażliwym elementem męskiego ciała i stopniowego delikatnego rozciągnięcia
mięśni. Produkt może wspomagać profilaktykę leczenia zaburzeń wzwodu.

W skład zestawu wchodzi 5 dilatorów o różnych rozmiarach przeznaczonych do treningu analnego, które można zakładać, aby
stopniowo zwiększać przyjemność przy każdym użyciu. Jest to wyrób odpowiedni zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej
zaawansowanych. Każda sonda zakończona jest elastyczną podstawą z kołnierzem, zapewniającą wygodę, łatwość poruszania się i
użytkowania.

Materiał z jakiego wykonano produkt to gładki, bezszwowy silikon premium, który jest bezpieczny dla ciała, bezzapachowy i wolny od
ftalanów.

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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Sposób użycia:
Użytkowanie dilatora rozpocząć od najmniejszego rozmiaru.

Produkt przed i po każdym użyciu umyć ciepłą woda z dodatkiem bezzapachowego mydła.

Przed aplikacją na dilator nałożyć lubrykant na bazie wody, przyjąć komfortową, leżącą pozycję na boku z kolanami uniesionymi do klatki
piersiowej.

Zrelaksować się, wziąć kilka głębokich oddechów i używając dominującej ręki, sięgnąć do odbytu i wprowadzić gadżet. W przypadku
odczuwania dyskomfortu lub pojawieniu się krwawienia nie wprowadzać produktu przy użyciu siły.

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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Po umieszczeniu produktu w odbycie, zacząć wykonywać dilatorem ruchy okrężne lub w tył i w przód delikatnie go wpychając,
rozciągając przy tym jednocześnie mięśnie.

Za każdym razem kiedy przyrząd jest aplikowany pamiętać należy o użyciu lubrykantu.

Celem ćwiczeń jest delikatne rozciągniecie mięśni zwieraczy, zwiększenie komfortu i przyjemności oraz dojście do stosowania
największego rozmiaru bez odczuwania dyskomfortu

Aby wyjąć dilator, należy się rozluźnić i przy normalnym oddychaniu delikatnie go pociągnąć. Ciało może stawiać opór, co jest normalne,
należy wtedy kontynuować wyciąganie.

Zaleca się używać dilatora 2-4 razy w tygodniu przez 5-30 minut w zależności od stopnia komfortu.

W przypadku pojawienia się obrzęku, krwawienia, wysypki lub urazów o okolicy odbytu, zaprzestać użytkowania produktu i skonsultować
się z lekarzem.

Kolor: odcienie niebieskiego
Materiał: silikon
Właściwości: wolny od ftalanów, wodoodporny

Wymiary:
Dilator 1: 6,6 cm x 1,38 cm
Dilator 2: 7,2 cm x 1,79 cm
Dilator 3: 7,7 cm x 2,2 cm
Dilator 4: 8 cm x 2,61 cm
Dilator 5: 9 cm x 3,02 cm

Opakowanie: 5 szt
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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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