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Venušine guľôčky Stellar Balls

Údržba

Rovnako ako venujete starostlivosť sebe, je potrebné sa chvíľu venovať aj guličkám. Za
tú prácu, čo odvádza, si to zaslúži. Vyberte guľôčky z obalu a poriadne ich opláchnite
pod teplou vodou, s kvapkou mydla. Na škáry môžete použiť štetinky do uší alebo
vyradený kefku. Na záver sa hodí nastriekaní Dezinfekcia pomôcok . Potom už len
guličky schovajte do priloženého vrecúšku.

Vodeodolnosť

Stellar Balls sú vodné živel. Spestrite si návštevu Aquaparku. Ale pozor na tobogány!
Našou testerce pri divokej jazde guľôčky vypadli, ako bola strachy bez seba …

Dizajn a tvar

Trojité guľôčky zabalené v dizajnovej krabičke by sme pokojne dali ako darček
milovanej osobe. Stellar Balls sú veľkostne tri odstupňované guličky v silikónovom
obale. Dajú sa vybrať a nosiť každú zvlášť. Takto vytvoríte hromadu kombinácií s ktorou
si vyhráte. Zavádzanie je hračka. Prvá gulička je menšia, takže do vás zájde ako po
masle. Vďaka dlhému pútku guličky ľahko vytiahnete. Ale doporučujeme guličky
vytlačiť svaly. Zároveň tak totiž pri vyťahovaní posilníte svaly ešte o kus viac.

Materiál

Výhodou silikónového materiálu je jeho hebkosť a jemnosť. Zároveň nijako nevonia, je antialergénny a údržba je
jednoduchá. Jednoducho si ho zamilujete.

Farba

Vyberte si z dvoch farieb. Každá má svoje čaro.

Tyrkysová: Farba ktorá podporuje sebavedomie a prebúdza fantáziu. Farba na rozhraní modrej a zelenej. Proste
z oboch farieb si vzala to najlepšie …

Ružová: Silikónové puzdro na guličky vás oslní fuchsiovým odtieňom, samotné guličky vás zase roznežní jemnejším
odtieňom ružovej. Ružová farba je symbolom nežnej lásky, milovanie seba samých a prijímanie sa takých, akí sme.

Rozmery

Na prvý pohľad guľôčky vyzerajú trochu monštruózne, ale vyskúšali sme, že neradno dať na prvý dojem. Guličky išli
dobre zasunú dovnútra a nosenie bolo príjemné. Oceňujeme, že sa dajú guľôčky z puzdra vytiahnuť a nosiť aj zvlášť.
Takto sa ich nezľakne ani začiatočník.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Celková dĺžka: 23 cm
Priemer najmenšie guličky: 3,1 cm
Priemer strednej guličky: 3,6 cm
Priemer najväčší guličky: 4,2 cm
Použiteľná dĺžka guličiek v obale: 15,5 cm

+Hmotnosť najmenšie guličky: 20 g

Hmotnosť stredná guličky: 30g
Hmotnosť najväčší guličky: 45 g
Celková hmotnosť: 111 g
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