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SMARTBALLS original – NÁVOD PRO UŽIVATELE

FUNFACTORY reprezentuje lákavé erotické hračky, vyráběné z vy-
soce kvalitních, hypoalergenních materiálů. Jedinečné produkty 
FUNFACTORY se vyznačují zajímavým designem a užijete si s nimi 
spoustu zábavy!

SMARTBALLS...
SMARTBALLS - spojení příjemného s užitečným, dokonalé potěšení 
pro ženy. 
Vaginální kuličky (známé jako Venušiny kuličky) jsou určeny ženám s 
pokleslou nebo vychýlenou vagínou, ale i ženám, které chtějí svému 
poševnímu svalstvu navrátit jeho pružnost a kondici. Je prokázáno, 
že pravidelné posilování poševních svalů zlepšuje prožitek ze sexu-
álního aktu a zvyšuje u žen schopnost dosažení orgasmu. Pomocí 
SMARTBALLS trénujete a zpevňujete svaly pánevního dna a jemné 
chvění navíc zvýší váš prožitek a dodá Vaší masáži kouzlo. Tento pa-
tentovaný výrobek vás překvapí svou diskrétností. Gynekologové 
doporučují používání SMARTBALLS.

SMARTBALLS original
Opravdové potěšení žen! 
Výjimečné SMARTBALLS original si vás získá nejen svým jedinečným 
designem, ale i řadou barevných variant. SMARTBALLS original jsou 
vyrobeny z Elastomedu (upravený Eleastomer), který je hypoaler-
genní , bez zápachu, velmi trvanlivý a snadno se ošetřuje i čistí. 

SMARTBALLS teneoduo

Dvojité potěšení!
Sametový povrch a elegantní design těchto vaginálních kuliček po-
těší nejen oko, ale celé tělo. Jejich ergonomický tvar a důlek na prst 
„Easy-in“ vám umožní jejich bezproblémovou aplikaci. Inovovaná 
technologie vám zajistí tiché a velmi zřetelné prožitky díky rychlé 
rotaci vnitřní kuličky. Nevyvolávají alergické reakce a jsou dobře 
omyvatelné teplou vodou. 

SMARTBALLS teneouno

Jedinečná radost!
SMARTBALLS teneo unoo je ideální pomůcka pro milovníky men-
ších věcí. Tyto vaginální kuličky (známé jako Venušiny kuličky) jsou 
určeny především začátečnicím. Jejich ergonomický tvar a důlek na 
prst „Easy-in“ vám umožní jejich bezproblémovou aplikaci. Inovova-
ná technologie vám zajistí tiché a velmi zřetelné prožitky díky rych-
lé rotaci vnitřní kuličky. Nevyvolávají alergické reakce a jsou dobře 
omyvatelné teplou vodou.

Funkce
SMARTBALLS opatrně zasuňte a užijte si tak smyslnou masáž. Po po-
užití vyndejte pomocí vodě-odolného provázku a důkladně omyjte.
Důležité: Životnost Vašich SMARTBALLS můžete prodloužit správ-
ným zacházením.

Materiál
SMARTBALLS jsou vyrobeny z vysoce kvalitního Elastamedu (SMART-
BALLS original) nebo ze 100% lékařského silikonu (SMARTBALLS te-
neo). Zároveň jsou přizpůsobivé, vysoce odolné, citlivé k pokožce, 
a velmi lehce se udržují. Z hygienických důvodů je provázek zcela 
vodě-odolný (SMARTBALLS original) nebo je vyroben přímo ze sili-
konu (SMARTBALLS teneo).
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Čištění
Před prvním použitím a následně po každém dalším použití důklad-
ně omyjte horkou vodou a mýdlem.

Tip
Pro pohodlnější používání Vaší hračky použijte speciální lubrikač-
ní gel FUN FACTORY Toyfluid nebo jiný gel na bázi vody. Pro 
SMARTBALLS original je možnéí použít gel FUN FACTORY Bo-
dyfluid, který je na bázi silikonu. Bodyfluid nepoužívejte na 
SMARTBALLS teneo ani na jiné výrobky ze silikonu!!!

Varování
Vaše SMARTBALLS nejsou určeny pro děti, udržujte je prosím mimo 
jejich dosah.

Životní prostředí
Dbejte pokynů na obalu a využijte prosím recyklačních služeb.Chrá-
níte tak životní prostředí. Balení neobsahuje škodlivý PET materiál.

Více informací na www.funtoys.cz
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