
SMARTBALLS

FUN FACTORY to estetyczne zabawki erotyczne z wysokogatunkowych i przyjaznych dla skóry materiałów. 
Doskonały pod względem formy design i harmonijny wygląd, połączony z przekonywającą funkcjonalnością 
nadają wszystkim produktom FUN FACTORY ich wyjątkowość.
Jakość „Made in Germany“.

SMARTBALLS – informacje ogólne
SMARTBALLS zwane są również Loveballs, kulki waginalne lub kulki Gejszy.
Delikatne i intensywne wibracje kulek, idealnie trenują mięśnie miednicy. Trenowana miednica wspiera 
zdolność do orgazmu kobiety i tym samym dba o więcej przyjemności w seksie.

SMARTBALLS original
Najgłębsza kobieca przyjemność!
Nadzwyczajne »SMARTBALLS original« przekonują poprzez wyjątkowy kształt i liczne kolory. Wykonane są 
z elastomedu, materiału nieszkodliwego dla ciała, neutralnego w zapachu, bardzo wytrwałego i łatwego w 
pielęgnacji.

SMARTBALLS teneo
»SMARTBALLS teneo« otoczone są silikonem. Ergonomicznie ukształtowane wgłębienie na palec „easy-in“ 
ułatwia wprowadzenie. Innowacyjna technika umożliwia bardzo wysoki bieg jak również równą i szybką 
rotację znajdujących się wewnątrz kulek.

SMARTBALLS teneouno

Jedyna w swoim rodzaju przyjemność!
»SMARTBALLS teneouno« sprawiają przyjemność przede wszystkim osobom uwielbiającym mniejsze  wymiary. 
Kulki waginalne nadają się doskonale dla osób początkujących oraz dla kobiet z obniżoną macicą lub z 
macicą przekrzywioną do tyłu.

SMARTBALLS teneoduo

Podwójna przyjemność!
Aksamitne i miękkie »SMARTBALLS teneoduo« zachwycają miłośników kulek waginalnych dwiema kulkami. 
»SMARTBALLS teneoduo« są mniej słyszalne niż »SMARTBALLS original«.

Użycie & funkcja
SMARTBALLS używane w celu wzmocnienia mięśni miednicy i wsparcia mięśni po porodzie,  wprowadzane 
są wzdłuż linii pionowo do pochwy, sznureczek pozostaje na zewnątrz. Wibracje wewnętrznej kulki 
wywołują w miednicy reakcję, że trzeba coś przytrzymać. Dzięki temu trenowane są mięśnie. Kulki mogą 
pozostać w pochwie kilka minut lub też kilka godzin. Aby optymalnie wzmocnić ich działanie, można je 
nosić w życiu codziennym. Przy pomocy mocnego sznureczka kulki można wyciągnąć. Kobiety, które chcą 
trenować miednicę podczas ciąży, powinny używać kulek po konsultacji z lekarzem lub położną. Po porodzie, 
 SMARTBALLS należy używać tylko wtedy, jeżeli ewentualne urazy związane z porodem zostały uleczone, 
krwawienia ustały, a gimnastyka poporodowa została rozpoczęta.

Materiał
Die »SMARTBALLS original« wykonane zostały z elastomedu, materiału nieszkodliwego dla ciała, neutraln-
ego w zapachu, który także stosowany jest w medycynie. Sznureczek do wyciągania otoczony jest również 
elastomedem. Powierzchnia oraz sznureczek »SMARTBALLS teneo« składają się w silikonu, antyalergicznego 
materiału, stosowanego w medycynie.



Pielęgnacja
Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu należy umyć kulki ciepłą wodą z delikatnym mydłem.

Wskazówka
Zastosowanie małej ilości żelu ułatwi przyjemne uczucie przy wprowadzeniu. W każdym opakowaniu 
SMARTBALLS znajduje się dokładna instrukcja obsługi jak również próbka żelu »TOYFLUID«.  
FUN FACTORY zaleca użycie żelu na bazie wody, jak np. FUN FACTORY »TOYFLUID«. Jeżeli zawierający 
 silikon »SMARTBALLS teneo« będzie miał kontakt z żelem zawierającym silikon, FUN FACTORY nie 
 wyklucza, że materiał przyjmie niepożądane zapachy.

Ostrzeżenie
Ostrzeżenie SMARTBALLS nie są dostosowane do penetracji analnej, ponieważ możliwe jest wciągnięcie 
urządzenia przez zwieracz.
Kulki nie są zabawką dla dzieci i urządzenie należy trzymać z daleka od dzieci.
W przypadku zetknięcia między silikonową zabawką a żelem zawierającym silikon (»BODYFLUID«),  
FUN FACTORY nie wyklucza, że materiał przyjmie niepożądane zapachy.

Ochrona środowiska
Należy zadbać o usunięcie opakowania zgodnie z przepisami ochrony środowiska i skorzystać z możliwości 
recyclingu. Blister wykonany jest z przyjaznego dla środowiska materiału PET. 


