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Venušiny kuličky Gentle Diamond – sada 2 pomůcek

Údržba

Pořádně ale něžně kuličky vydrbejte starým kartáčkem a kapkou mýdla, ať na nich
nezůstanou zbytky gelu. Po koupeli je nechte volně uschnout. Dezinfekce pomůcek by se
podle nás měla stát standardní součástí péče o pomůcky, protože jen ona vás zbaví všech
nečistot. Pak už stačí jen schovat kuličky do krabičky nebo látkového pytlíčku, ve kterém
budou čekat na další použití.

Voděodolnost

Venušiny kuličky jsou vodotěsné. Takže si je příště vezměte s sebou na plavání, při
kterém vás budou stimulovat stejně jako při chůzi či běhu.

Design a tvar

Elegantní, bílá krabička působí luxusně. Proto se sada Gentle Diamond skvěle hodí jako
dárek pro přítelkyni nebo kamarádku. Samostatná kulička se schová do dlaně a díky
anatomickému tvaru se skvěle zavádí stejně jako dvojité kuličky, které se dobře drží
v ruce. Povrch kuliček zdobí kosočtvercová textura a silikonové šňůrky zdobí na konci
zářivý diamant.

Materiál

Hedvábně hladký silikon pohladí vaši kůži jako okvětní plátek růže. My na silikonovém materiálu oceňujeme hlavně
jeho neporézní vlastnosti, díky kterým se do něj nezavrtávají nečistoty.

Barva

Hravá a něžná tyrkysová barva v kombinaci s blyštivým diamantem vás uhrane. Budete se chtít hýčkat.

Rozměry

S jednou kuličkou si vystačíte do začátku. Po pár týdnech nošení ale zatoužíte po slastnější stimulaci dvěma
kuličkami.

Jedna kulička:

Celková délka: 15 cm
Délka kuličky: 5,4 cm
Průměr kuličky: 3,5 cm
Váha: 51 g

Dvojitá kulička:
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Celková délka: 20,3 cm
Délka jedné kuličky: 5 cm
Průměr jedné kuličky: 3,2 cm
Váha: 76 g
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