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Análne guličky Čierna perla

Údržba

Údržbu vodotesných guličiek zvládnete ľavou zadnou. Pred aj po každom použití ich poriadne namydlite
a opláchnite prúdom vody. Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku všetkých nečistôt, ktoré by ste si všimli
len pod mikroskopom. Stačí ju na guličky nastriekať, nechať minútku pôsobiť a potom umyť. Suché
guličky schovajte do originálneho obalu alebo textilného vrecúška, aby sa nedotýkali ostatných
pomôcok vo vašom šuplíku. Rôznorodé materiály na seba chemicky pôsobia a môžu sa poškodiť.

Vodeodolnosť

Análne guličky majú vodotesnú úpravu. Prizvite si ich preto k relaxačnému kúpeľu alebo zmyselnému
sprchovaniu. Pod kvapkami teplej vody sa príjemne uvoľníte a posilníte vzájomnú intimitu so svojou
druhou polovičkou.

Dizajn a tvar

Análne guličky pôsobia pevným dojmom a svojim tvarom pripomínajú korále. Na pomyselnej šnúre
nájdete dokopy desať na dotyk tvrdých guličiek. Prvý z nich má menší priemer uľahčujúci zavádzanie.
Pružné telo pomôcky dobre pruží, takže sa hodí aj pre dvojité zavádzanie. Dámy si tak môžu vychutnať
aj súčasné dráždenie zadočka aj vagíny. Análne guličky sa dobre držia v ruke a ľahko sa s nimi
manipuluje pri sólo aj partnerských hrátkach.

Materiál

Jednotlivé guličky sú vyrobené z pevného PVC materiálu bez ftalátov, vďaka ktorému sa análne korále pohodlne
zavádzajú. Spojovacie stopky medzi guličkami ale dobre pružia, preto sa hračka po ohnutí vráti do svojho pôvodného
rovného tvaru. Na dotyk hladký plast po namazaní lubrikantom skvele kĺže, takže vám hrátky pôjdu ako po masle.
Typická plastová vôňa je po rozbalení mierne cítiť a po umytí zmizne.

Farba

Magická farba pomôcky evokuje tahitské čierne perly, podľa ktorých nesú tieto análne guličky svoj názov. Zistili sme,
že na priamom slnku odtieň hračky pripomína tmavo hnedú.

Rozmery

Pomôcka sa vďaka menšiemu priemeru hodí aj pre začiatočníkov.

Celková dĺžka: 28 cm
Priemer menších guličiek: 1,7 cm
Priemer väčších guličiek: 2,2 cm
Hmotnosť: 74 g
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