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Menštruačný kalíšok Fun Cup

Údržba

Odporúčame pred aj po každej menštruácii vodotesný kalíšok starostlivo
opláchnuť a umyť. Silikónový materiál môžete vyvariť alebo si zaobstarať
sterilizátor, ktorým zničíte 100% všetkých nečistôt a baktérií. Po očistení a
vysušení kalíšok uložte do textilného vrecka, aby sa na neho zbytočne
neprášilo. Pre rýchlu očistu počas menštruácie stačí kalíšok po každom vybratí
opláchnuť pod prúdom vody alebo vydezinfikovať. Dezinfekcia pomôcok sa
hodí aj na erotické pomôcky, takže ju doma využijete častejšie.

Vodeodolnosť

Fun Cup kalíšok je vodotesný. Dámy si s ním preto vychutnajú relaxačný kúpeľ
aj rýchlovku v sprche. Môžu s ním vyraziť aj k moru a zaplávať si v slanej vode.

Dizajn a tvar

Kalíšok vyzerá moderne a má anatomický tvar, ktorý pripomína kvapku vody. Vďaka tomu kopíruje anatómiu
ženského tela a dobre drží vnútri vagíny. Špička kalíška je trochu tuhá, nájdete v nej zapustené drobné kvapôčky,
vďaka ktorým sa pomôcka dobre drží, zavádza aj vyťahuje.

Materiál

Kvalitný silikónový materiál je na dotyk zamatovo hebký. Rada výrobcov erotických pomôcok si ho obľúbila kvôli
neporéznym a hypoalergénnym vlastnostiam.

Farba

Vo fotogalérii si môžete prezrieť Fun Factory Explore kit, ktorý obsahuje rovnakú veľkosť kalíškov v inej farbe.

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

Z dvoch veľkostí menštruačných kalíškov Fun Cup si vyberiete tú svoju. Naše testerky si tieto anatomicky dobre
tvarované kalíšky obľúbili.

Menšie, tyrkysový, kalíšok veľ. A
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Dĺžka: 5,3 cm
Priemer: 4 cm
Objem: 20 ml
Hmotnosť: 11 g

Väčšie, fialový, kalíšok veľ. B

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

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

