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SILIKONOVÉ
HRAČKY

FUNFACTORY SILIKONOVÉ HRAČKY
– NÁVOD PRO UŽIVATELE
Obecné informace
FUNFACTORY reprezentuje atraktivní erotické
hračky vyrobené z vysoce kvalitních hypoalergenních materiálů. Produkty FUNFACTORY jsou
kombinací jedinečných vlastností jako je všestranný design, příjemný vzhled a nezapomenutelné zážitky.
Vynikající kvalita – Vyrobeno v Německu.
Originální hračky nejsou určeny pro lékařské použití.
Materiál
Silikonové hračky FUNFACTORY jsou vyráběny ze
100% osvědčeného silikonu, který je velice šetrný k naší pokožce. Tento materiál se běžně používá k výrobě lékařských pomůcek, v kosmetice
a potravinovém průmyslu, Je vhodný pro intimní
použití, vyznačuje se svou přizpůsobivostí, odolností, snadnou údržbou a nezpůsobuje alergické
reakce.
Péče
Svou hračku omyjte horkou vodou a mýdlem
před i po každém použití.Důležité upozornění:
Je nezbytné umýt silikonovou hračku pokud se ji
chystáte použít vaginálně bezprostředně po použití análním!

Tip
Kapka lubrikačního gelu FUNFACTORY TOYFLUID
Vám usnadní a zpříjemní aplikaci Vaší hračky.
Upozornění
FUNFACTORY silikonové hračky NEJSOU určeny dětem,proto je skladujte mimo jejich dosah!
Dále pak tyto hračky neslouží jako lékařské pomůcky.
Chraňte životní prostředí
Zajistěte vhodnou likvidaci obalu – recyklujte jej
prosím. Tento obal neobsahuje škodlivý PET materiál.

DILDA

Silikonová hračka dildo (dildo není vibrační erotická pomůcka!) je velice přizpůsobivá a šikovná.
Ergonomicky tvarovaný podstavec nabízí dvě
výhody – skvěle padne do ruky a umožňuje tak
snadné ovládání všech pohybů. Nabízíme Vám
několik různých tvarů a velikostí a splníme tak
veškerá Vaše přání. Můžete si vybrat od největších DILDO 21,8 cm až po ty nejmenší 13 cm.
Tyto hračky Vám zaručí rozmanitou stimulaci za
všech okolností – ať na suchu či ve vodě.
Aplikace a použití
Dildo přináší potěšení. Můžete si vybrat hladký
nebo členitý povrch. Všechny tyto hračky mají jedinečnou tvar a záleží už jen na tom, jak hračku
zavedete – různé polohy Vám zaručí rozmanité
pocity. Pomocí zahnuté špičky můžete snadno
stimulovat G –bod, zatímco muži si přijdou na
své stimulací prostaty. Tip pro anální použití –
pro usnadnění a zpříjemnění těchto hrátek použijte FUNFACTORY TOYFLUID.
Upozornění
Při análním použití držte Vaši hračku pevně a nezavádějte ji dále než po podstavec.
TIGER – svou sílou a hebkostí si Vás získá.

WAVE – ještě intenzivnější a vášnivější stimulace
než jste čekali.
MAGNUM – falický tvar a nadpozemská stimulace G-bodu.
PADDY PINGUIN – okouzlí Vás strukturou svého
povrchu.
WHIRLEY – jeho drzí nosík si najde vždy tu správnou cestu.
WANDA – vlnité tělo Vám umožní stimulaci
v každém směru.

CAVALIER – vyšší stupeň stimulace přichází
s každou další částí jeho těla.
BANDITO – Hravý charakter jeho povrchu potěší
nejen oko.
SCRUDY – příslib intenzivní a rozmanité stimulace.

BOOTIE / BLOOMY

Skvělá hračka pro začátečníky i pokročilé. Sametově hebký povrch těchto análních kolíků Vám
zaručí sladkou rozkoš. Kombinace pružnosti
a potřebné pevnosti ve Vás probudí vášeň. FUNFACTORY anální kolíky – malé, ale šikovné hračky
pro milovníky rozkoše a potěšení.
• Sametový povrch, který si Vaše tělo zamiluje
• Skvělá kombinace pružnosti a nezbytné pevnosti v jednom
• Neodoláte jeho úžasné statnosti
• Ztělesnění elegance a důmyslnosti
Aplikace
Anální kolík zavádějte pomalu a velice opatrně.
Uživatel by se měl sám rozhodnout, zda tuto
hračku použije jako přípravu na anální hrátky
nebo jen pro stimulaci. Zatímco se BLOOMY více
hodí na krátkodobější hrátky, BOOTIE je vhodný pro delší hry, docílíte tak neobyčejně silného
vzrušení. Anální kolíky si perfektně užijí hlavně ti
z Vás, co si touží okořenit svůj milostný život, ale
také ti co chtějí jen tak experimentovat a vyzkoušet něco nového.

LOVERINGS / 8IGHT

FUNFACTORY LOVERINGS jsou jedinečným doplňkem pro vášnivé muže. Přemění Vaši chloubu v „korunovační klenot“ s maximální erekcí.
LOVERINGS nabízí různé velikosti a zaručí Vám
dlouhotrvající výkon. LOVERINGS jsou zamýšlené pouze jako erekční kroužek na penis, nepřetahujte ho prosím přes šourek. Naproti tomu Váš
8IGHT je všestranný kroužek – můžete ho použít
v obou případech. Výstupek na Vaší hračce ocení
především Vaše partnerka, můžete ho použít pro
stimulaci G-bodu nebo análního otvoru. LOVERINGS si perfektně užijí hlavně ti z Vás, co si touží

okořenit svůj milostný život, ale také ti co chtějí
jen tak experimentovat a vyzkoušet něco nového.

FLEXI FELIX / BENDYBEADS

FLEXI FELIX se stane Vaší hračkou pro experimenty a BENDYBEADS Vám zaručeně přinese sladké
vzrušení. Obě tyto hračky se stanou Vašimi skvělými partnery a okořenění Váš milostný život.
Aplikace
„řetízek“ silikonových kuliček různých velikostí
používejte análně, zajisté budete spokojeni. Postupné zavádění a vyjímání těchto kuliček Vám
poskytne intenzivní stimulaci a příjemné potěšení. Ovládání FLEXI FELIXE Vám usnadní zakončení v podobě přátelského obličejíku malé berušky,
zatímco BENDYBEADS budete ovládat pomocí
stylové tzv. „Royal Curl“ což je speciálně tvarovaná rukojeť. BENDYBEADS je celkově stabilnější
resp. tužší hračka než FLEXI FELIX.

CURVE

Oddejte se CURVE…uspokojí každé Vaše přání a dovede Vás tak k výšinám erotické rozkoše.
Dynamický tvar této hračky je zdůrazněn strukturou povrchu. Zahnutý tvar Vám umožní pohodlně stimulovat G-bod tak jak jste to ještě nikdy
předtím nezažila. Abychom nezapomněli – malý
strategicky umístěný výběžek Vám zaručí nekonečný požitek.
Aplikace a použití
snadné ovládání pomocí tzv. „Royal
Curl“ (je speciálně tvarovaná rukojeť) si rychle oblíbíte. Budete tak mít
přehled o každém jeho pohybu.
Jemně a něžně nebo raději prudce a energicky? CURVE Vám vyhoví
v každém Vašem požadavku.
Více informací na
www.funtoys.cz

