Ženský klín je fascinující umělecké dílo. Správnou péčí o tento poklad dosáhnete znamenité
síly a Vaše touha se naplní ohromující a neodolatelnou rozkoší. Věnujte svému tajemství
veškerou pozornost, buďte však opatrní.

LUNA NÁVOD PRO UŽIVATELE

ÚVOD
aho
ěše
Blahopřejeme
Vám k vlastnictví LUNA, předmětu pro potěšení.
ím chvíli
Dřívee nnež se blíže seznámíte se svojí LUNA, věnujte prosím
acím uvedeným v Návodu pro uživatele.
informacím

www.lelodesign.cz
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šec
Všechny
svaly na našem těle slábnou a ztrácí svojí elastičnost,, po
pokud je řádně neposilujeme. Stejné je to s poševními svaly a se ssvaly
níh dna. K povolení těchto důležitých svalů vede těhotenství
hot
pánevního
ně porod, dále také hormonální změny zapříčiněné
ěné stárnua následně
dke může být mimo jiné i omezení až ztráta
trát sexuální
tím. Výsledkem
osi
evn
vzrušivosti. Posilováním
poševních svalů a svalů pánevního
dna celvým tělem a podkově zvýšíte svéé zzdraví – získáte kontrolu nad svým
ní ssebevědomí. Samozřejmě zvýšíte
výš i svůj erotický
poříte své sexuální
enz
apetit a položíte takk zá
základy pro dosažení intenzivních
orgasmů.
ení a posilování svalů pánevVenušiny kuličky LUNA kom
kombinují potěšení
em s kuličkami
mi LUNA zvýšíte odpor a vyního dna současně. Pohybem
ejic pomocí
mo dosáhnete příjemných ale
voláte nepatrné záchvěvy s jejichž
vně velice užitečnýchh a účinných „Kegelových cviků
hlavně
cviků“..

www.lelodesign.cz
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O KULIČKÁCH LUNA

JJAK SLOŽIT KULIČKY LUNA

Balení
alen LUNA obsahuje silikonové tělo a dva páry vyměnitelnýchh kkuličekk rů
různých velikostí. Váhu každé kuličky poznáte podle jejíí ba
barvy.
ůžo kuličky váží 28 gramů ( základní kulička k níž je př
Dvě růžové
připojen
hygienický
provázek a jedna „korunní“ kulička) a dvě 37
ký p
7 ggramové
en hygienický
kuličky v mod
modré barvě (základní kulička k níž je připojen
edn „korunní“ kulička). Váhu kuliček LU
provázek a jedna
LUNA můžete
nakombinovat od 28 – 79 gramů.

Základní
siliákla kuličky můžete používat samostatně nebo za pomoci
ci si
ové těla.
konového
1.
2.
3.

„Korunní kulička“

www.lelodesign.cz
elodes

P
ero jste si
Provlékněte hygienický provázek kuličky kterou
vyb
ové těle.
vybrala skrz otvor na provázek na silikonovém
atla
Zatlačte
na kuličku tak aby se správně um
umístila a aby ji
ono tělo pevně sevřelo.
silikonové
te ssi „korunní“ kuličku. A při um
Vyberte
umístění postupujte stejně jak
jako u kuličky základní.

mu být zprvu v d
Svaly pánevního dna nemusí
dokonalé „kondici“, proze s jednou zák
to můžete začít cvičit pouze
základní kuličkou a postupně
ám kombinace kuliček vyhovováhu zvyšovat. Nejdůležitějšíí je aby Vám
ohodln
valaa a abyste se cítila pohodlně.

www.lelodesign.cz

Silikonové tělo

Základní kulička
ka

Otvor
tvo na provázek
Hygienický
nick provázek
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APLIKACE KULIČEK LUNA

UMÍSTĚNÍ

plik
Aplikace
kuliček LUNA není nijak složitá a neliší se od aplikace ob
obyého hygienického tamponu. Protože mají kuličky LUNA
A širší
čejného
obvod pr
pročtěte si několik tipů pro jednodušší aplikaci.

ulič by měli být umístěny dostatečně hluboko, zhruba tak,, ab
Kuličky
aby
ší je to,
byla zá
základní kulička 2 cm od poševního vchodu. Nejdůležitější
ato základní kulička opírá o svaly pánevního dna. Přesná
sná vzdáže se tato
dp
dé ženy liší,
lenost od
poševního vchodu k pánevnímu dnu se u každé
čky LUNA umístěte zhruba tak jako hygienický
nick tampon.
proto kuličky
rov
Hygienický provázek
nechte vždy vyčnívat, usnadní Vá
Vám to vyndáNA
vání kuliček LUNA.

1.

1.

Pro usnadnění aplikace použijte lubrikační
ní ggel – vždy
n nna horní část kuličky/kuliček, které ch
jen
chcete použít.
nět se velkým dávkám rubrikantu,
u, to
t by Vám rozVyhněte
aop – kuličky by
hodně ap
aplikaci neusnadnilo, spíš naopak
říliš kluzké a bylo by velmi
mi obtížné umístit je
byli až příliš
na správné m
místo.
ežte na zádech, pok
Při aplikaci ležte
pokud máte se zasunutím
něte pánev – to Vám může pomoci. Něproblém, zvedněte
které ženy dávají př
předost za
zavádět kuličky LUNA vestoje s jednou nohou zdviženou.
zdviženo
tě
Pokud chcete použít dvě kuličky v silikonovém těle,
nejdříve zaveďte „korunní“ kuličku. Poševní svaly ji
htít vypudit
it jještě dřív než zavedete kumožná budou chtít
ličku druhou. Pro
Proto buďte v kklidu a pomalu zhluboka
dýchejte.

www.lelodesign.cz
1.

www.lelodesign.cz
ww.lelodesign.
lelode
desig
Močový měchýř
Klitoris
Močová trubice

Děložní hrdlo
(děloha)
Pochva

Anální otvor
Svaly
pánevního dna

• 7

• 8

POUŽÍVÁNÍ KULIČEK LUNA

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Pokud
oku chcete používat kuličky LUNA hlavně kvůli procvičování
ová
svalů,
ů, je potřeba, abyste jejich používání zařadila do svého denního
enn
programu.
amu Dosažení patrných změn závisí na momentální zp
způsobilosti Vašich
ch poševních svalů a svalů pánevního dna – výsledky
dky by však
viče denně.
měly přijít zhr
zhruba po 12 týdnech třicetiminutového cvičení

Životnost
Vašich kuliček LUNA prodloužíte, pokud se o ně budeivot
ude
te správně
prá
starat. LELO Vám doporučuje nepoužívat lubrikanty
anty na
liko – to by mohlo porušit silikonové tělo - mohlo
hlo by se
bázi silikonu
stát lepkavým.
kavý Nejvhodnější jsou lubrikanty na bázi vody.
ody Pokud
užít lubrikant založený na silikonu, vyzkoušejte
te ho nejprve
chcete použít
žíve krémy na
na malé části př
přístroje. Jako lubrikanty nikdy nepoužívejte
ážn oleje.
ruce nebo masážní

A tro
Zpočátku Vám mů
může být používání kuliček LUNA
trochu nepříjemítit nepohodlně – to proto že na ně Vaše tělo není
né a můžete se cítit
ku
zvyklé a až příliš si kuličky
uvědomuje. Můžee sse také stát, že mají
dáv už po pár minutách.
nutá V tomto případě
kuličky tendenci vypadávat
te ve svém cvičebním
ebn programu. Cvičením
se nevzdávejte a vytrvejte
ro nně nebude žádný problém
se svaly začnou zpevňovatt a pak už pro
kuličky udržet.

www.lelodesign.cz

začn
Při chůzi, běhání, plavání a dalších pohybových aktivitách se začnou
třní
ní malé kuličky chvět a vytvářet tak jemné vibrace stimulu
vnitřní
stimulující
u, ggravitace bude vyvolávat připoševní svaly. I když budete stá
stát v klidu,
nev
rozené stahování svalů pánevního
dna – to je důkaz toho, že se svaly
nitř
snaží zadržet kuličky uvnitř.

ebe
d i po každém použití
Kuličky LUNA rozeberte
a omyjte vždy před
akt
horkou vodou a antibakteriálním
mýdlem, osu
osušte ručníkem či utěrjte alkohol, benzín
ín nnebo aceton.
kou. K čištění nepoužívejte
Nenechávejte Vaše kuličky LU
LUNA naa přímém slunci a nevystavujnímu horku. Skladujte je mimo hračky a jjiné
te jee prachu a extrémnímu
teriály.
materiály.

www.lelodesign.cz

A během tě
Nepoužívejte kuličky LUNA
těhotenství!
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SPECIFIKACE

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Materiál
ate

PC-ABC / silikon

hov úprava
Povrchová

hedvábná / hladká

ěla
Velikost těla

89 x 35 x 16 mm

ek
Velikost kuliček

32 gramů

Váha kuliček

2 x 28 g (růžové)

unC
FunConcept
s.r.o. poskytuje na LUNA záruku v trvání DVOU LE
LET
o va
od data nákupu, na závady vzniklé špatným provedením nebo
vadou
álu Pokud zjistíte závadu a uvědomíte o ní společnost
nos Funmateriálu.
Conceptt s.r
s.r.o. v záruční lhůtě, vymění FunConcept s.r.o. dle vlastního uváženíí vý
výrobek bezplatně.

Prohlášení
LELO ani jeho distributoři nezodpovídají
ez
íd a neručí za používání přístroje
oje rozkoše.

du (tj. vyplněného
Záruka platí jenn p
při předložení příslušného dokladu
mu
upu z nějž vyplývá,
registračního formuláře
nebo stvrzenky o nákupu),
že datum reklamacee sp
spadá do záruční lhůty.
oku je závada způsobena
ben neúmyslným poškoZáruka není platná, pokud
žití nebo zanedbáním
dbá
zením, nesprávným použitím
péče.
mů FunConcept
onc s.r.o. akceptovat vráceZ hygienických důvodů nemůže
ěn LUNA
NA z jiných než výše uvedených
né zboží nebo provádět výměnu
vodů, jakmile došlo k rozbalení.
rozba
důvodů,

Model
předběžného
odel
el nesmí být měněn za účelem zdokonalení bez předběžné
upozornění.

ŠE
E UVEDENÁ PROHLÁŠENÍ NEMAJÍ VLIV NA VAŠE Z
VÝŠE
ZÁKONNÁ PRÁVA.

© 2008 LELO AB. VŠECHNA
PRÁVA VYHRAZENA.
CH
YH
NAVRHLA A VYVINULA
UL LELO SWEDEN.
SESTROJILA LELO
CLR.
OC

FunConcept s.r.o.
Distributor značek Fun Factory,
acto LELO a Je Joue
pro Českou a Slovenskou
ou rrepubliku
Tel.: +420 777 162 877
77
E-mail: info@lelodesing.cz
esin

2 x 37 g (modré)

www.lelodesign.cz

www.lelodesign.cz

www.funtoys.czz
www.lelodesign.cz
sign
www.funconcept.cz
onc
www.jejoue.cz
oue

ZKUSTE
STE TAKÉ
DALŠÍ ZN
ZNAČKY
DISTRIBUOVANÉ
UOV
FUNCONCEPT
EP S.R.O.

FunConcept
Co
s.r.o., Za Rybníkem 617, 252 42 Jesenice,
Česká republika, IČ : 26089955, DIČ: CZ26089955
Česk
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