
DILDA •  BOOTIE |  BLOOMY •  LOVERINGS |  8 ight  •  Flexi  Fel ix  | 
Bendybeads •  SHARE XS |  SHARE |  SHARE XL •  CURVE

Informacje ogólne 

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“.

Tworzywo
Zabawki firmy FUN FACTORY wykonane są w 100% z certyfikowanego, nieszkodliwego dla organizmu 
 silikonu, stosowanego również w medycynie, produkcji kosmetyków lub w zakresie artykułów spożywczych.  
Jest elastyczny, odporny, antyalergiczny, neutralny w zapachu i łatwy w pielęgnacji.

Pielęgnacja
Zabawkę należy umyć ciepłą wodą z delikatnym mydłem przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym 
użyciu. Uwaga: Jeżeli zabawka silikonowa ma być zastosowana najpierw analnie, a następnie waginalnie, 
konieczne jest jej umycie przed użyciem waginalnym.

Wskazówka
Używając niewielkiej ilości żelu, można ułatwić przyjemne uczucie przy wprowadzeniu przyrządu.   
FUN  FACTORY zaleca użycie żelu na bazie wody, jak np. FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Ostrzeżenie
Zabawki silikonowe FUN FACTORY nie są zabawką dla dzieci. Należy zwrócić uwagę, że zabawki te nie są 
produktem medycznym! 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 na ten cel 
przeznaczonych możliwości recyclingu. Blister został wykonany z przyjaznego dla środowiska materiału PET.
 
DILDA są giętkie, ale też i odporne. Ergonomiczny kształt podstawy DILDO łączy dwie korzyści. Jest 
 idealna w uchwycie i tym samym do idealnego zastosowania w dłoni i w pasku. Różne rozmiary i struktury 
odpowiadają różnym upodobaniom. FUN FACTORY DILDA to paleta produktów zawierająca wibratory od  
22 cm do 13 cm. Obojętnie czy w stanie zimnym, ciepłym, czy w wannie lub w innym miejscu – gwarantowa-
na jest urozmaicona stymulacja.

DILDA
Użycie i funkcja
DILDA gwarantują namiętne momenty! Do wyboru są powierzchnie gładkie oraz ze strukturą. Odpowiednio 
do metody wprowadzania, różne kształty i sylwetki zabawek rozpieszczają Cię, każda ma swoje zalety. Skrzy-
wienie w zabawce stymuluje punkt G przy użyciu waginalnym. Jeżeli DILDA używany jest analnie, możliwa 
jest stymulacja prostaty. Przy użyciu analnym DILDA zaleca się użycie dużej ilości  
FUN FACTORY »TOYFLUID«.



Ostrzeżenie
Przy nieprawidłowym użyciu DILDA podczas penetracji analnej, możliwe jest wciągnięcie przez zwieracz.
W przypadku zetknięcia między silikonową zabawką a żelem zawierającym silikon (»BODYFLUID«), FUN 
FACTORY nie wyklucza, że materiał przyjmie niepożądane zapachy

 
Tiger

łączy w swoim kształcie siłę i delikatny dotyk•	

Wave
umożliwia intensywną i namiętną stymulację•	

Magnum
falliczny kształt stymuluje przede wszystkim punkt G•	

Paddy Pinguin
czaruje dzięki swojej zróżnicowanej powierzchni•	

Whirly
jego figlarny czubek wnika w ekscytujące części ciała•	

Wanda
stymuluje dzięki skrzywieniom nie tylko przy wprowadzaniu•	

Cavalier
umożliwia stopniową stymulację przy wprowadzaniu•	

Bandito
Urozmaicona powierzchnia rozpieszcza nie tylko wzrok•	

Scrudy
umożliwia intensywne i szczególne urozmaicenie•	

BOOTIE | BLOOMY
Idealne zatyczki analne zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych. Dzięki aksamitnie 
 delikatnej powierzchni zatyczki gwarantują prawdziwe zadowolenie podczas oddawania się analnym fant-
azjom. Połączenie elastyczności i wskazanej twardości doskonale pobudza tylne strefy  erogenne.  Produkty 
analne FUN FACTORY – małe i doskonałe akcesoria dla zwolenników analnych rozkoszy najwyższej klasy.

aksamitna, miła w dotyku powierzchnia•	

idealne uzupełnienie potrzebnej twardości i przyjemnej giętkości•	

wyjątkowo wytrzymałe•	

kombinacja stylowego designu z przemyślaną funkcjonalnością•	



Sposób użycia
Zatyczki analne FUN FACTORY należy wprowadzać powoli i z zachowaniem ostrożności. Osoby 
początkujące powinny poświęcić temu wystarczającą ilość czasu. Decyzja, czy zatyczka ma posłużyć 
do przygotowania zbliżenia analnego, czy też służyć ma jako dodatkowa stymulacja, należy do 
użytkowników. »BOOTIE« może znajdować się przez dłuższy czas w ciele, by stać się źródłem wyjątkowo 
satysfakcjonującej stymulacji. »BLOOMY« jest optymalny do małych gierek.

Zatyczki analne FUN FACTORY idealnie nadają się dla każdego, kto do swego życia seksualnego pragnie 
wprowadzić różnorodność i kto ma ochotę na wypróbowanie czegoś nowego.

 
LOVERINGS | 8ight
FUN FACTORY LOVERINGS – jedyne w swoim rodzaju akcesoria dla każdego mężczyzny. Zwiększą 
erekcję a najpiękniejszą część męskiego ciała zamienią w prawdziwy klejnot. LOVERINGS zachwycają 
różnorodnością rozmiarów. Smakołykiem wielofunkcyjnego »8ight« jest opcjonalna nakładka dodatkowo 
rozpieszczająca łechtaczkę lub odbyt.

bardzo elastyczne•	

wyjątkowo wytrzymałe•	

połączenie figlarnego designu z przemyślaną funkcjonalnością•	

Sposób użycia
FUN FACTORY LOVERINGS rozciągnąć i nałożyć aż do podstawy penisa. Tak nałożony pierścień natychmi-
ast wywołuje efekt kumulacji, co prowadzi do jeszcze silniejszych i dłuższych erekcji. LOVERINGS należy 
nosić tylko dopóki jest to wygodne i komfortowe. LOVERINGS przeznaczone są wyłącznie do użytku na 
samym penisie i NIE należy nakładać ich na mosznę.

»8ight« jest pierścieniem wielofunkcyjnym. Zależnie od preferencji nakłada się go na penisa – większym 
lub mniejszym otworem. Na pusty wówczas otwór mocuje się nakładkę umożliwiającą stymulację 
łechtaczki lub odbytu.

FUN FACTORY LOVERINGS idealnie nadają się dla każdego, kto do swego życia seksualnego pragnie 
wprowadzić różnorodność i kto ma ochotę na wypróbowanie czegoś nowego.

 
Flexi Felix | Bendybeads
Lubiący eksperymenty chrząszcz »Flexi Felix«, stworzony dla ciekawskich, i emocjonujący łańcuszek z 
koralików »Bendybeads«, odczuwalnie poprawiający siłę przyjemności, to doskonali przyjaciele dla wszys-
tkich, którzy do swojego życia erotycznego pragną wprowadzić więcej różnorodności lub którzy chcieliby 
spróbować czegoś nowego.

Sposób użycia
Silikonowe łańcuszki, składające się z elementów o różnej wielkości, przeznaczone są do użytku w odby-
cie. Ich stopniowe wkładanie i wyjmowanie przyjemnie stymuluje. W »Flexi Felix« w miejscu popularnego 



sznureczka do wyciągania został umieszczony sympatyczny wizerunek chrząszcza, służącego do wyjmowa-
nia łańcuszka. »Bendybeads« można natomiast wyciągnąć za pomocą stylowego „Royal Curl“.
»Bendybeads« są zasadniczo stabilniejsze od »Flexi Felix«.

 

SHARE XS | SHARE | SHARE XL
Rozkosz przeżywana we dwoje to podwójna rozkosz!
Bądź źródłem rozkoszy! Odkryj nowe możliwości i kreatywnie wpłyń na swoje życie erotyczne. Przy pomo-
cy »XS | SHARE | XL« osiągnij pyszne wyżyny ekstazy! Dzięki formie optymalnie dopasowanej do kobiece-
go ciała »XS | SHARE | XL« wprost idealnie i bezproblemowo umożliwi wcielenie się w nową rolę.
To doskonałe rozwiązanie dla lubiących eksperymenty pań, które wiedzą, czego chcą – oferować rozkosz z 
przyjemnością.

Sposób użycia
Doskonale dopasowany do kobiecego ciała, grubszy koniec »XS | SHARE | XL« należy wprowadzić do 
 waginy. Druga końcówka może być używana – w zależności od preferencji – doodbytniczo lub dopoch-
wowo. Po prostu przyjemność dla dwóch osób...

 
CURVE
Odkryj dzięki »CURVE« nowe strony erotyki! Złącz swoją rękę z tym przyrządem, by przedłużyć czas trwa-
nia pobudzenia i odczuwania przyjemności. Dynamiczny i ekstrawagancki kształt wzbogacony został od-
czuwalnie różnymi, a pomimo tego harmonijnie dopasowanymi powierzchniami. Delikatne zagięcie całości 
stymuluje punkt G. Dodatkowe wybrzuszenie czubka zachęca do oddawania się dalszym, emocjonującym 
grom miłosnym.

Sposób użycia i działanie
»CURVE« wyróżnia się łatwością obsługi. Daj się poprowadzić „Royal Curl“ i zgłąb jednoznaczny kształt 
tego akcesorium. »CURVE« potrafi być delikatne lub zdecydowane – możesz go używać zarówno głęboko i 
mocno, jak i delikatnie i czule.

 


