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Venušine guľôčky Gentle Diamond – súprava 2 pomôcok

Údržba

Poriadne ale nežne guľôčky vydrhnite starou kefkou a kvapkou mydla, nech na nich
nezostanú zvyšky gélu. Po kúpeli ich nechajte voľne uschnúť. Dezinfekcia pomôcok by sa
podľa nás mala stať štandardnou súčasťou starostlivosti o pomôcky, pretože len ona vás
zbaví všetkých nečistôt. Potom už stačí len schovať guľôčky do krabičky alebo látkového
vrecúšku, v ktorom budú čakať na ďalšie použitie.

Vodeodolnosť

Venušine guľôčky sú vodotesné. Takže si ich nabudúce vezmite so sebou na plávanie, pri
ktorom vás budú stimulovať rovnako ako pri chôdzi či behu.

Dizajn a tvar

Elegantná, biela krabička pôsobí luxusne. Preto sa súprava Gentle Diamond skvele hodí
ako darček pre priateľku alebo kamarátku. Samostatná guľôčka sa schová do dlane a
vďaka anatomickému tvaru sa skvelo zavádza rovnako ako dvojité guľôčky, ktoré sa
dobre držia v ruke. Povrch guľôčok zdobí kosoštvorcová textúra a silikónové šnúrky
zdobia na konci žiarivý diamant.

Materiál

Hodvábne hladký silikón pohladí vašu kožu ako okvetný plátok ruže. My na silikónovom materiáli oceňujeme hlavne
jeho neporézne vlastnosti, vďaka ktorým sa doň nezavrtávajú nečistoty.

Farba

Hravá a nežná tyrkysová farba v kombinácii s ligotavým diamantom vás uhranie. Budete sa chcieť rozmaznávať.

Rozmery

S jednou guľôčkou si vystačíte do začiatku. Po pár týždňoch nosenia ale zatúžite po slastnejšej stimulácii dvoma
guľôčkami.

Jedna guľôčka:

Celková dĺžka: 15 cm
Dĺžka guľôčky: 5,4 cm
Priemer guľôčky: 3,5 cm
Hmotnosť: 51 g

Dvojitá guľôčka:

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Celková dĺžka: 20,3 cm
Dĺžka jednej guľôčky: 5 cm
Priemer jednej guľôčky: 3,2 cm
Hmotnosť: 76 g
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