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Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další 
použití.

Venušiny kuličky jako erotická i zdravotní pomůcka
Venušiny kuličky neslouží pouze jako erotická pomůcka. Mohou sloužit i jako pomůcka zdravotní. Žena se při použití kuliček snaží podvědomě udržet 
kuličky uvnitř těla. Při pohybu tak dochází k posilování pánevního dna, čímž se předchází problémům s inkontinencí. Používání kuliček je doporučeno 
lékaři v klimakteriu nebo v době po porodu, protože kuličky pomohou posílit svalstvo, které bylo poškozeno porodem.

Výhody:
- silikonový materiál vysoké kvality, netoxický, neškodný
- chytrý design a snadná údržba
- voděodolné
- vhodné pro tajnou sexuální zábavu ženy
- perfektní pro každodenní provádění tzv. „Kegelových cviků“

Kegelovy cviky vyvinuté v roce 1948 americkým gynekologem Arnoldem Kegelem, se zaměřují na procvičování a zpevnění svalů v oblasti pochvy, močo-
vé trubice a konečníku, neboli takzvaného pánevního dna. Jejich procvičování vede u žen ke zvýšení vzrušivosti, vaginální lubrikace a snadnějšímu do-
sažení orgasmu.  Samotné cviky spočívají v zatínání svalstva, podobně jako při zadržování proudu moči při močení. Kromě sexuálních účelů se Kegelovy 
cviky mohou praktikovat i při potížích s močovou inkontinencí. 

Hlavní parametry:
- materiál: silikon
- povrch: vroubkovaný 
- velikost: cca 35 x 175 mm
- váha: 88 g

Návod na použití a údržba:
Poprvé můžete použít zvlhčující gel. Venušiny kuličky lehce gelem potřete a jemně, postupně jednu po druhé vsuňte do vagíny tak aby „provázek“ pro 
vytažení zůstal venku. Pokud s posilováním svalů pánevního dna začínáte, nepřehánějte to s váhou a velikostí kuliček (navyšujte pozvolna až po pocti-
vém tréninku).Princip vytahování venušiných kuliček je obdobný jako u menstruačního tamponu, na jehož konci je také provázek. Zatínáním poševních 
svalů se snažte zamezit vyklouznutí kuliček ven z pochvy. Po vytáhnutí stačí venušiny kuličky omýt a uložit.
Upozornění: Vhodné pouze pro dospělé osoby. Těhotné ženy, osoby používající kardiostimulátor, trpící cukrovkou, záněty žil nebo trombózou by použí-
vání výrobku nejprve měly konzultovat s lékařem před použitím, aby se vyhnuly možným rizikům jako jsou např. sraženiny krve. 

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem 
správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské 
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při 
nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení... )
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.  
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
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