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Menstruační kalíšky Fun Cup, Explore kit

Údržba

Před i po každé menstruaci vodotěsný kalíšek důkladně opláchněte. Silikonový
materiál můžete taky vyvařit nebo si pořídit sterilizátor, kterým zničíte 100 %
všech nečistot a bakterií. Po očištění uložte kalíšky do krabičky nebo textilního
pytlíku. Během menstruace kalíšky vyvařovat nemusíte. Stačí je jen opláchnout
a vydezinfikovat. Navíc Dezinfekce pomůcek se hodí i na erotické pomůcky. Při
výměně kalíšku během dne ho stačí jen opláchnout. Na veřejné záchody
doporučujeme brát si s sebou láhev s vodou a dezinfekci. Kalíšek vylijete a
opláchnete právě vodou z láhve, postříkáte dezinfekcí, opláchnete a zavedete
zase zpátky.

Voděodolnost

Kalíšky jsou vodotěsné. Snadno je tak očistíte nebo se s nimi potopíte až na dno bazénu. Dámy si s nimi i během
menstruace dopřejí uvolňující koupel ve vaně nebo romantiku ve vířivce.

Design a tvar

Svým tvarem a designem kalíšek evokuje kapku nebo čepici zahradního trpaslíka a působí nadčasově. Oproti
ostatním kalíškům se Fun Cup liší. Jeho tvar po zavedení kopíruje ženskou anatomii těla, kalíšek se tak lépe
přizpůsobí a pohodlněji se nosí. Špička kalíšku je tuhá a v silikonu najdete zapuštěné kapky, které spolu s tvrdou
špičkou zaručují lepší uchycení a vytahování. Kapičky na kalíšku nám připomínají chobotnici.

Materiál

Hypoalergenní a neporézní silikon, ze kterého se kalíšky vyrábí, je příjemný na dotek. Díky svým vlastnostem a
snadné údržbě se silikonový materiál často používá taky v lékařství nebo v kosmetice.

Barva

Menstruační kalíšky ve dvou barvách potěší každou ženu.

Menší, tyrkysový, kalíšek zaujme na první pohled. Jeho zářivá barva připomíná azurové nebe uprostřed
prosluněného dne.
Větší, fialový, kalíšek působí elegantně a nadčasově. Zatoužíte s ním po rozmazlování a dobrodružství.

Rozměry

Menstruační kalíšky Fun Cup dámy schovají i do té nejmenší kabelky. Ze dvou velikostí si navíc vyberou tu, která jim
bude vyhovovat.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Menší kalíšek vel. A

Délka: 5,3 cm
Průměr: 4 cm
Objem: 20 ml
Hmotnost: 11 g

Větší kalíšek vel. B

Délka: 5,8 cm
Průměr: 4,3 cm
Objem: 30 ml
Hmotnost: 13 g
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