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Stellar Balls gésagolyók

Karbantartás

Ahogy vigyázol magadra, úgy a labdákra is vigyáznod kell egy ideig. Megérdemli az
általa végzett munkáért. Vegye ki a golyókat a csomagolásból, és meleg víz alatt, egy
csepp szappannal alaposan öblítse le. Az ízületeknél használhat fülkefét vagy eldobott
kefét. Végül a permetezés megfelelő Segédeszközök fertőtlenítése. Ezután csak rejtse
el a golyókat a mellékelt zacskóba.

Vízállóság

A csillaggömbök vízelemek. Fokozza az Aquapark látogatását. De vigyázz a
vízicsúszdákkal! A vad menet közben a golyók kiestek a tesztelőnknek, mennyire
megijedt…

Design és alak

A dizájnos dobozba csomagolt tripla labdákat könnyedén adnánk ajándékba
szeretteinknek. A Stellar Balls három beosztású golyó szilikon csomagolásban.
Kivehetők és külön hordhatók. Ez egy halom kombinációt hoz létre a nyeréshez. A
letöltés gyerekjáték. Az első golyó kisebb, így belefut, mint a vaj. A hosszú huroknak
köszönhetően könnyedén kihúzhatod a golyókat. De ajánljuk a labdákat az izmok
összeszorítására. Ugyanakkor az izmait még jobban megerősíti, ha kihúzza őket.

Anyag

A szilikon anyag előnye a puhasága és puhasága. Ugyanakkor nem szaga, antiallergén és könnyen karbantartható.
Egyszerűen szerelmes leszel belé.

Szín

Válasszon két szín közül. Mindegyiknek megvan a maga varázsa.

Türkiz: önbizalmat erősítő és a képzeletet ébresztő szín. Kék és zöld felület színe. Mind a két színből a legjobbat
választotta…

Rózsaszín: A golyókhoz készült szilikon tok fukszia árnyalattal kápráztat el, maguk a golyók pedig egy lágyabb
rózsaszín árnyalattal világítanak. A rózsaszín szín a gyengéd szeretet szimbóluma, önmagunk szeretete és önmagunk
olyannak elfogadása, amilyenek vagyunk.
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Méretek

Első pillantásra a golyók kissé szörnyűnek tűnnek, de igyekeztünk nem az első benyomást kelteni. A golyók jól
mentek belül, és kényelmes volt viselni. Nagyra értékeljük, hogy a golyók kihúzhatók a tokból és külön-külön is
szállíthatók. Még egy kezdő sem fogja így megijeszteni őket.

Teljes hossza: 23 cm
A legkisebb golyó átmérője: 3,1 cm
A középső golyó átmérője: 3,6 cm
A legnagyobb golyó átmérője: 4,2 cm
A golyók használható hossza a csomagban: 15,5 cm
A legkisebb golyó súlya: 20 g
Közepes labda súlya: 30g
A legnagyobb golyó súlya: 45 g
Teljes tömeg: 111 g
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