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Fun Cup menstruációs kehely

Karbantartás

Javasoljuk, hogy minden menstruáció előtt és után gondosan öblítse le és
mossa ki a vízálló poharat. Felforralhatja a szilikon anyagot, vagy vásárolhat
sterilizálót, amely 100%-ban elpusztítja az összes szennyeződést és
baktériumot. A csészék tisztítása és szárítása után textilzacskóban tároljuk,
hogy ne porosodjanak feleslegesen. A menstruáció alatti gyors tisztításhoz
egyszerűen öblítse le a csészét folyó víz alatt, vagy minden eltávolítás után
fertőtlenítse. Segédeszközök fertőtlenítése erotikus kiegészítőkhöz is alkalmas,
így otthon is gyakrabban fogod használni.

Vízállóság

Fun Cup a pohár vízálló. A hölgyek ezért egy pihentető fürdőt és egy gyors
zuhanyozást is élvezhetnek vele. A tengerbe is mehetnek vele, és úszhatnak a
sós vízben.

Design és alak

A csésze modernnek tűnik, és anatómiai formája vízcseppre emlékeztet. Ennek köszönhetően lemásolja a női test
anatómiáját, és jól tartja magát a hüvelyben. A csésze hegye kissé merev, apró cseppecskéket találunk benne,
aminek köszönhetően jól tart, betol és ki is húz a szerszám.

Anyag

A kiváló minőségű szilikon anyag bársonyosan puha tapintású. Számos erotikus segédeszköz gyártó kedvelte nem
porózus és hipoallergén tulajdonságai miatt.

Szín

A képgalériában megtekintheti a Fun Factory Explore készletet, mely azonos méretű, eltérő színben poharakat
tartalmaz.

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

Méretek

Két méretű menstruációs pohárból Fun Cup választod a tiédet. Tesztelőinknek tetszettek ezek az anatómiailag jó
formájú csészék.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Kisebb, türkiz, A méretű csésze

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

Nagyobb, lila, B méretű pohár

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