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Fun Factory Smartballs Teneo Duo Venušiny kuličky

Údržba

Výrobce vyvařování nedoporučuje ani přes odolnost silikonového materiálu. Navíc není důvod
pomůcky vyvařovat. Silikon není pórovitý materiál, takže se v něm neusazují nečistoty. Mnohem
lepší než vyvařování bude Dezinfekce pomůcek, která zbaví kuličky všech nečistot.

Voděodolnost

Kuličky se pyšní svou vodotěsnou úpravou, takže vodní hrátky, plavání a relaxační koupel
nabude nových rozměrů. Naši testeři si vodní koupání s kuličkami užili v plné parádě.

Design a tvar

Celkové provedení kuliček se nám moc líbí. První, menší kulička má vejčitý tvar, díky kterému se
budou kuličky dobře zavádět. Druhá, větší kulička je kulatější, takže bude tlačit na poševní
stěny a tím je více stimulovat. Na obou kuličkách jsou dva bílé oválky, které budou uvnitř
příjemně dráždit. Na konci větší kuličky najdete elastickou šňůrku, se kterou půjde vytahování
jedna báseň. Při vytahování držte poutko rovnoměrně za obě šňůrky tak, aby se neroztrhly.

Materiál

Fun Factory hračky jsou celkově kvalita, proto ani od materiálu nečekáme nic jiného. Tělo kuliček je
z pevného elastomedu a na povrchu najdete vrstvu hebkého silikonu.

Barva

Červené kuličky s bílými detaily vypadají stylově. Naše testerky Kamila a Helena zkoušely ještě starší verzi
v růžové barvě.

Rozměry

Kuličky jsou tak akorát velké, takže potěší jak začátečnice, tak i pokročilé dámy. Díky tvaru parádně zaplní a vy si
tak užijete intenzivnější stimulaci.

Délka kuliček: 18,8 cm
Délka bez šňůrky: 10 cm
Průměr menší kuličky: 3 cm
Průměr větší kuličky: 3,5 cm
Spoj mezi kuličkami: 0,5 cm
Hmotnost: 74 g
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