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Anální kuličky Černá perla

Údržba

Údržbu vodotěsných kuliček zvládnete levou zadní. Před i po každém použití je pořádně namydlete a
opláchněte proudem vody. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech nečistot, kterých byste si všimli jen
pod mikroskopem. Stačí ji na kuličky nastříkat, nechat minutku působit a pak umýt. Suché kuličky
schovejte do originálního obalu nebo textilního pytlíku, aby se nedotýkaly ostatních pomůcek ve vašem
šuplíku. Různorodé materiály na sebe chemicky působí a můžou se poškodit.

Voděodolnost

Anální kuličky mají vodotěsnou úpravu. Přizvěte si je proto k relaxační koupeli nebo smyslnému
sprchování. Pod kapkami teplé vody se příjemně uvolníte a posílíte vzájemnou intimitu se svou druhou
polovičkou.

Design a tvar

Anální kuličky působí bytelným dojmem a svým tvarem připomínají korále. Na pomyslné šňůře najdete
dohromady deset na dotek tvrdých kuliček. První z nich mají menší průměr usnadňující zavádění.
Pružné tělo pomůcky dobře pruží, takže se hodí i pro dvojité zavádění. Dámy si tak můžou vychutnat i
současné dráždění zadečku i vaginy. Anální kuličky se dobře drží v ruce a snadno se s nimi manipuluje
při sólo i partnerských hrátkách.

Materiál

Jednotlivé kuličky jsou vyrobené z pevného PVC materiálu bez ftalátů, díky kterému se anální korále pohodlně
zavádějí. Spojovací stopky mezi kuličkami ale dobře pruží, proto se hračka po ohnutí vrátí do svého původního
rovného tvaru. Na dotek hladký plast po namazání lubrikantem skvěle klouže, takže vám hrátky půjdou jako po
másle. Typická plastová vůně je po rozbalení mírně cítit a po umytí zmizí.

Barva

Magická barva pomůcky evokuje tahitské černé perly, podle kterých nesou tyto anální kuličky svůj název. Zjistili
jsme, že na přímém slunci odstín hračky připomíná tmavě hnědou.

Rozměry

Pomůcka se díky menšímu průměru hodí i pro začátečníky.

Celková délka: 28 cm
Průměr menších kuliček: 1,7 cm
Průměr větších kuliček: 2,2 cm
Hmotnost: 74 g
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