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Menstruációs kelyhek Fun Cup, Explore kit

Karbantartás

Minden menstruáció előtt és után alaposan öblítse le a vízálló poharat. A
szilikon anyagot felforralhatja, vagy vásárolhat egy sterilizátort, amely 100%-
ban elpusztítja az összes szennyeződést és baktériumot. Tisztítás után tárolja a
csészéket dobozban vagy textilzacskóban. Menstruáció alatt nem kell
felforralnia a csészéket. Csak le kell öblíteni és fertőtleníteni kell őket. Továbbá
Segédeszközök fertőtlenítése erotikus segédeszköznek is alkalmas. Ha
napközben cseréli a csészét, csak öblítse le. Javasoljuk, hogy a nyilvános
illemhelyekre kulacsot és fertőtlenítőszert hozzanak magukkal. Kiöntöd a
csészét, és üvegből csak vízzel leöblíted, befújod fertőtlenítőszerrel, kiöblíted
és visszahozod.

Vízállóság

A csészék vízállóak. Könnyedén megtisztíthatja vagy lesüllyesztheti őket a medence aljára. A hölgyek menstruáció
esetén is kényeztetik magukat egy pihentető fürdővel a fürdőkádban vagy romantikával a pezsgőfürdőben.

Design és alak

Formájával és kialakításával a csésze egy kerti törpe cseppjét vagy sapkáját idézi, és időtlennek tűnik. A Fun Cup
különbözik a többi pohártól. Formája a behelyezés után lemásolja a test női anatómiáját, így a csésze jobban
alkalmazkodik és kényelmesebb viselet. A csésze hegye merev, a szilikonban süllyesztett cseppek találhatók,
amelyek a kemény heggyel együtt jobb fogást és kihúzást garantálnak. A csészén lévő cseppek egy polipra
emlékeztetnek.

Anyag

A hipoallergén és nem porózus szilikon, amelyből a csészék készültek, kellemes tapintású. Tulajdonságai és könnyű
karbantartása miatt a szilikon anyagot gyakran használják a gyógyászatban vagy a kozmetikában is.

Szín

A kétféle színű menstruációs kehely minden nőt megörvendeztet.

A kisebb, türkiz csésze már első pillantásra megragadja a tekintetet. Élénk színe azúrkék égboltra
emlékeztet egy napsütéses napon.
A nagyobb, lila serleg elegánsnak és időtlennek tűnik. Kényeztetésre és kalandra vágysz vele.

Méretek

A Fun Cup menstruációs csészék még a legkisebb kézitáskában is el vannak rejtve. Ezen kívül kiválasztják a nekik
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megfelelő két méretet.

Kisebb, A méretű pohár

Hossza: 5,3 cm
Átmérő: 4 cm
Űrtartalom: 20 ml
Súly: 11 g

Nagyobb B méretű pohár

Hossza: 5,8 cm
Átmérő: 4,3 cm
Űrtartalom: 30 ml
Súly: 13 g
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