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Menstruační kalíšek Fun Cup

Údržba

Doporučujeme před i po každé menstruaci vodotěsný kalíšek pečlivě
opláchnout a umýt. Silikonový materiál můžete vyvařit nebo si pořídit
sterilizátor, kterým zničíte 100 % všech nečistot a bakterií. Po očištění a
vysušení kalíšek uložte do textilního pytlíku, aby se na něj zbytečně neprášilo.
Pro rychlou očistu během menstruace stačí kalíšek po každém vyjmutí
opláchnout pod proudem vody nebo vydezinfikovat. Dezinfekce pomůcek se
hodí i na erotické pomůcky, takže ji doma využijete častěji.

Voděodolnost

Fun Cup kalíšek je vodotěsný. Dámy si s ním proto vychutnají relaxační koupel
i rychlovku ve sprše. Můžou s ním vyrazit i k moři a zaplavat si ve slané vodě.

Design a tvar

Kalíšek vypadá moderně a má anatomický tvar, který připomíná kapku vody. Díky tomu kopíruje anatomii ženského
těla a dobře drží uvnitř vaginy. Špička kalíšku je trochu tuhá, najdete v ní zapuštěné drobné kapičky, díky kterým se
pomůcka dobře drží, zavádí i vytahuje.

Materiál

Kvalitní silikonový materiál je na dotek sametově hebký. Řada výrobců erotických pomůcek si ho oblíbila kvůli
neporézním a hypoalergenním vlastnostem.

Barva

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout Fun Factory Explore kit, který obsahuje stejnou velikost kalíšků v jiné barvě.

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

Ze dvou velikostí menstruačních kalíšků Fun Cup si vyberete tu svou. Naše testerky si tyto anatomicky dobře
tvarované kalíšky oblíbily.

Menší, tyrkysový, kalíšek vel. A
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Délka: 5,3 cm
Průměr: 4 cm
Objem: 20 ml
Hmotnost: 11 g

Větší, fialový, kalíšek vel. B

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