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Venušiny kuličky Stellar Balls

Údržba

Stejně jako věnujete péči sobě, je třeba se chvíli věnovat i kuličkám. Za tu práci, co
odvádí, si to zaslouží. Vyndejte kuličky z obalu a pořádně je opláchněte pod teplou
vodou, s kapkou mýdla. Na spáry můžete použít štětičky do uší nebo vyřazený
kartáček. Na závěr se hodí nastříkání Dezinfekce pomůcek. Pak už jen kuličky schovejte
do přiloženého pytlíčku.

Voděodolnost

Stellar Balls jsou vodní živel. Zpestřete si návštěvu Aquaparku. Ale pozor na tobogány!
Naší testerce při divoké jízdě kuličky vypadly, jak byla strachy bez sebe…

Design a tvar

Trojité kuličky zabalené v designové krabičce bychom klidně dali jako dárek milované
osobě. Stellar Balls jsou velikostně tři odstupňované kuličky v silikonovém obalu. Dají
se vyndat a nosit každou zvlášť. Takto vytvoříte hromadu kombinací se kterou si
vyhrajete. Zavádění je hračka. První kulička je menší, takže do vás zajede jako po
másle. Díky dlouhému poutku kuličky snadno vytáhnete. Ale doporučujeme kuličky
vytlačit svaly. Zároveň tak totiž při vytahování posílíte svaly ještě o kus víc.

Materiál

Výhodou silikonového materiálu je jeho hebkost a jemnost. Zároveň nijak nevoní, je antialergenní a údržba je snadná.
Jednoduše si jej zamilujete.

Barva

Vyberte si ze dvou barev. Každá má své kouzlo.

Tyrkysová: Barva která podporuje sebevědomí a probouzí fantazii. Barva na rozhraní modré a zelené. Prostě z obou
barev si vzala to nejlepší…

Růžová: Silikonové pouzdro na kuličky vás oslní fuchsiovým odstínem, samotné kuličky vás zase rozněžní jemnějším
odstínem růžové. Růžová barva je symbolem něžné lásky, milování sebe samých a přijímání se takových, jací jsme.

Rozměry

Na první pohled kuličky vypadají trochu monstrózně, ale vyzkoušeli jsme, že není radno dát na první dojem. Kuličky
šly dobře zasunou dovnitř a nošení bylo příjemné. Oceňujeme, že se dají kuličky z pouzdra vytáhnout a nosit i zvlášť.
Takhle se jich nezalekne ani začátečník.
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Celková délka: 23 cm
Průměr nejmenší kuličky: 3,1 cm
Průměr střední kuličky: 3,6 cm
Průměr největší kuličky: 4,2 cm
Použitelná délka kuliček v obalu: 15,5 cm
Hmotnost nejmenší kuličky: 20 g
Hmotnost střední kuličky: 30g
Hmotnost největší kuličky: 45 g
Celková hmotnost: 111 g
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