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Menštruačné kalíšky Fun Cup, Explore kit

Údržba

Pred aj po každej menštruácii vodotesný kalíšok dôkladne opláchnite.
Silikónový materiál môžete taky vyvariť alebo si zaobstarať sterilizátor, ktorým
zničíte 100% všetkých nečistôt a baktérií. Po očistení uložte kalíšky do krabičky
alebo textilného vrecka. Počas menštruácie kalíšky vyvárať nemusíte. Stačí ich
len opláchnuť a vydezinfikovať. navyše Dezinfekcia pomôcok sa hodí aj na
erotické pomôcky. Pri výmene kalíška počas dňa ho stačí len opláchnuť. Na
verejné záchody odporúčame brať si so sebou fľašu s vodou a dezinfekciu.
Kalíšok vylejete a opláchnete práve vodou z fľaše, postriekate dezinfekciou,
opláchnete a zavediete zase späť.

Vodeodolnosť

Kalíšky sú vodotesné. Ľahko je tak očistíte alebo sa s nimi potopíte až na dno bazéna. Dámy si s nimi aj počas
menštruácie doprajú uvoľňujúci kúpeľ vo vani alebo romantiku vo vírivke.

Dizajn a tvar

Svojim tvarom a dizajnom kalíšok evokuje kvapku alebo čiapku záhradného trpaslíka a pôsobí nadčasovo. Oproti
ostatným kalíškom sa Fun Cup líšia. Jeho tvar po zavedení kopíruje ženskú anatómiu tela, kalíšok sa tak lepšie
prispôsobí a pohodlnejšie sa nosí. Špička kalíška je tuhá a v silikónu nájdete zapustené kvapky, ktoré spolu s tvrdou
špičkou zaručujú lepšie uchytenie a vyťahovanie. Kvapôčky na kalíška nám pripomínajú chobotnicu.

Materiál

Hypoalergénny a neporézne silikón, z ktorého sa kalíšky vyrába, je príjemný na dotyk. Vďaka svojim vlastnostiam a
jednoduchej údržbe sa silikónový materiál často používa taky v lekárstve alebo v kozmetike.

Farba

Menštruačné kalíšky v dvoch farbách poteší každú ženu.

Menšie, tyrkysový, kalíšok zaujme na prvý pohľad. Jeho žiarivá farba pripomína azúrové nebo uprostred
preslneného dňa.
Väčšie, fialový, kalíšok pôsobí elegantne a nadčasovo. Zatúžite s ním po rozmaznávanie a dobrodružstve.

Rozmery

Menštruačné kalíšky Fun Cup dámy schovajú aj do tej najmenšej kabelky. Z dvoch veľkostí si navyše vyberú tú, ktorá
im bude vyhovovať.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Menšie kalíšok vel. A

Dĺžka: 5,3 cm
Priemer: 4 cm
Objem: 20 ml
Hmotnosť: 11 g

Väčšia kalíšok vel. B

Dĺžka: 5,8 cm
Priemer: 4,3 cm
Objem: 30 ml
Hmotnosť: 13 g
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