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XXL Venušine guličky Purple Giants

Údržba

Údržbu vodotesných guličiek zvládnete rýchlosťou blesku. Pred aj po každom
použití ich poriadne namydlite, umyte pod prúdom teplej vody a osušte
jemným uterákom. Dezinfekcia pomôcok dotiahne očistu do konca a zbaví
hračku všetkých baktérií. Stačí ju na pomôcku nastriekať, nechať minútku
pôsobiť a opláchnuť. Suché venušine guličky uložte do originálnej krabičky
alebo textilného vrecúška. Rôznorodé materiály na seba chemicky pôsobia a
môžu sa poškodiť.

Vodeodolnosť

Vďaka vodotesnej úprave sa dámy s venušinými guličkami naložia aj do vane
alebo si s nimi môžu zaplávať v bazéne.

Dizajn a tvar

Venušine guličky spojené dlhšou pružnou šnúrou pôsobia pevným dojmom a na
prvý pohľad prekvapia svojou nadpriemernou veľkosťou. Dve po sebe idúce
guličky evokujú malé loptičky a po zavedení intenzívne zaplnia a stimulujú
vagínu. Vďaka dlhšiemu pútku sa hračka ľahko vyťahuje z intímnych partií.

Materiál

Silikónový materiál bez ftalátov, z ktorého sú venušine guličky vyrobené, si zamilujete pre jeho zamatovú hebkosť a
neporézny povrch. Silikón nespôsobuje alergické reakcie, preto sa často používa aj v zdravotníctve. Vnútri každej
guličky sa rafinovane ukrýva kovové závažie, ktoré po rozkmitaní a narážaní do stien hračky vytvára silné vibrácie.

Farba

Fialová farba evokuje eleganciu a inšpiruje k objaveniu nových rozkoší.

Rozmery

Pomôcka XXL Purple Giants dostala do vienka vyššiu hmotnosť a širší priemer. Spevní preto panvové dno skúseným
ženám.

Dĺžka vr. stopky: 21,5 cm
Dĺžka bez stopky: 11,5 cm
Priemer guličiek: 4,5 cm
Dĺžka spoja medzi guličkami: 3 cm
Dĺžka pútka na vytiahnutie: 10 cm
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Hmotnosť: 200 g
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