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XXL Venušiny kuličky Purple Giants

Údržba

Údržbu vodotěsných kuliček zvládnete rychlostí blesku. Před i po každém
použití je pořádně namydlete, umyjte pod proudem teplé vody a osušte
jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek dotáhne očistu do konce a zbaví
hračku všech bakterií. Stačí ji na pomůcku nastříkat, nechat minutku působit a
opláchnout. Suché venušiny kuličky uložte do originální krabičky nebo
textilního pytlíku. Různorodé materiály na sebe chemicky působí a můžou se
poškodit.

Voděodolnost

Díky vodotěsné úpravě se dámy s venušinými kuličkami naloží i do vany nebo
si s nimi můžou zaplavat v bazénu.

Design a tvar

Venušiny kuličky spojené delší pružnou šňůrou působí bytelným dojmem a na
první pohled překvapí svou nadprůměrnou velikostí. Dvě po sobě jdoucí kuličky
evokují malé míčky a po zavedení intenzivně zaplní a stimulují vaginu. Díky
delšímu poutku se hračka snadno vytahuje z intimních partií.

Materiál

Silikonový materiál bez ftalátů, ze kterého jsou venušiny kuličky vyrobené, si zamilujete pro jeho sametovou hebkost
a neporézní povrch. Silikon nezpůsobuje alergické reakce, proto se často používá i ve zdravotnictví. Uvnitř každé
kuličky se rafinovaně ukrývá kovové závaží, které po rozkmitání a narážení do stěn hračky vytváří silné vibrace.

Barva

Fialová barva evokuje eleganci a inspiruje k objevení nových rozkoší.

Rozměry

Pomůcka XXL Purple Giants dostala do vínku vyšší hmotnost a širší průměr. Zpevní proto pánevní dno zkušeným
ženám.

Délka vč. stopky: 21,5 cm
Délka bez stopky: 11,5 cm
Průměr kuliček: 4,5 cm
Délka spoje mezi kuličkami: 3 cm
Délka poutka pro vytažení: 10 cm
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Hmotnost: 200 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

