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AMI 

Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC 
svalů). 

Ami je jedinečná: systém tří kroků umožňuje postupovat v posilování PC svalů vlastním 
tempem. 

Ami je potěšení: cvičení se pro Vás stane zábavou díky malému, skrytému závaží, které se 
při sebemenším pohybu příjemně chvěje. 

Ami je opravdová kamarádka: pomůže Vám jednodušeji dosáhnout intenzivnějších 
orgasmů a umožní celkově větší kontrolu nad svaly pánevního dna. 

Proč používat Ami? 

Potěšení pro Vás: Pravidelné používání Ami posílí a zpevní svaly pánevního dna,  zvýší tak 
jejich citlivost a napomůže k jednoduššímu dosažení intenzivnějších orgasmů. Ami v sobě 
skrývá malá závaží, která se při každém pohybu příjemně chvějí. Zároveň je ale velice 
diskrétní, a tak si můžete zpříjemnit každou chvilku – nejen když jste doma, ale například i 
v práci nebo na služební cestě.  

Potěšení pro něj: Dopřejte svému partnerovi nové, nezapomenutelné, milostné zážitky. 
Posílené svaly pánevního dna využijete při milování pro dráždění a silnější sevření jeho 
penisu.  

Vaše zdraví: Mnoho z nás o tomto problému nerado hovoří, ale fakt je, že mnoho žen 
v určitém období života trpí nechtěnou inkontinencí. S Ami však posílíte svaly pánevního 
dna a zároveň tak získáte větší kontrolu nad močovým měchýřem. 

 

Těhotenství: Používání Ami před početím  může ochránit pochvu tím, že posiluje PC svaly 
a připravuje je tak na samotný porod. Po porodu zase urychlí znovudosažení jejich 
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pevnosti a přispěje k celkové rekonvalescenci poševních svalů. Větší síla, kterou Vaše PC 
svaly získají, je příslibem příjemných milostných zážitků pro Vás i Vašeho partnera.  

Menopausa: Posilování svalů pánevního dna přispívá k přirozenému poševnímu 
zvlhčování, sexuální vzrušivosti a zabraňuje nechtěné inkontinenci v průběhu menopausy. 

Svaly pánevního dna 

Sval pubococcygeus (PC sval) podobající se houpací síti se rozpíná od stydké kosti ke 
kostrči a podpírá pánevní a vnitřní pohlavní orgány. Silný PC sval je klíčem k intenzivním 
orgasmům, k vyšší kontrole nad močovým měchýřem a zároveň pomáhá při porodu. 

Kegelovy cviky 

Kegelovy cviky (pojmenované po americkém gynekologovi, Dr. Kegelovi, který je v 70. 
letech 20. století proslavil) jsou navržené tak, aby posilovaly a zpevňovaly PC sval. S Ami 
jsou tyto cviky výrazně jednodušší a velice příjemné. 

Ami třikrát jinak 

Ami není pouze jedna pomůcka pro praktikování Kegelových cviků. Jsou hned tři – a 
vytvářejí tak jedinečný způsob posilování pánevního dna. Tato soukromá posilovací sada 
v sobě nese to nejlepší z lékařských a erotických pomůcek na trhu a je mnohem 
příjemnější a zábavnější než skutečná posilovna. 

Ami 1: Velká, měkká samostatná kulička s lehkým závažím. Pokud jste začátečnice 
v oblasti Kegelových cviků nebo už jste dlouho PC svaly neprocvičovala, doporučujeme 
začít právě s Ami číslo 1. 

Ami 2: Dvě kuličky střední velikosti s jemným, měkkým povrchem, jen o něco málo těžší. 
Vyzkoušejte cvičení s Ami 2 pokud je to pro Vás s Ami 1 příliš jednoduché. 

Ami 3: Dvě malé kuličky s tvrdým povrchem a těžkým závažím – pro pokročilé uživatelky.  
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Jak Ami používat 

Nejdříve zjistěte kde se Váš Pc sval nachází. Najdete ho jednoduše, např. při močení - 
když zkusíte zastavit proud moči. Sval, který přitom používáte je právě PC sval. 

Nyní si vyberte nejvhodnější Ami. Začátečnice by měly začít s Ami 1 a postupně 
připravovat a vypracovat svaly k užívání Ami 2 a Ami 3. Než začnete, nejdříve naneste na 
povrch Ami dostatečné množství lubrikačního gelu, založeného na bázi vody. 

Existuje opravdu mnoho Kegelových cviků, z nichž Vám některé mohou vyhovovat více 
než jiné. Vyzkoušejte nejoblíbenější z nich, uvedené pod tímto textem, nebo 
experimentujte a vyzkoušejte úplně jiné techniky – např. vezměte si Ami, když jste doma a 
užívejte si příjemné chvění, které vydávají jednotlivá závaží. 

Cvičení 1: Něco jednoduchého 

Lehněte si pohodlně na záda na postel nebo podlahu a zasuňte Ami. Sevřete Ami PC 
svalem na pět sekund, poté na dvě sekundy povolte. Tento postup opakujte desetkrát.  

Nyní si dejte minutovou přestávku a opět celý proces zopakujte. Před třetí sérií si dejte 
dvouminutovou pauzu. 

Tuto sestavu cvičte každý den. Až to pro Vás začne být příliš jednoduché, vyzkoušejte tři 
série po patnácti stlačeních (místo 10). 

Cvičení 2: Pro pokročilejší 

Sedněte si na kraj postele nebo židle a zasuňte Ami. Zatněte PC sval a opatrně 5 sekund 
táhněte za šňůrku, jako kdybyste chtěla Ami vytáhnout ven. Potom si pět sekund 
odpočiňte. Tento proces zopakujte desetkrát. 

Nyní si dejte minutovou přestávku a opět celý proces zopakujte. Před třetí sérií si dejte 
dvouminutovou pauzu. 
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Tuto sestavu cvičte každý den. Až to pro Vás začne být jednoduché, vyzkoušejte tři série 
po patnácti stlačeních (místo 10). 

Specifikace 

Materilá: 100% zdravotně nezávadný silikon a polykarbonát  

Váha: 

Ami 1 – 47g 

Ami 2 – 78 g 

Ami 3 – 106 g 

Délka zahrnující provázek:  

Ami 1 – 111 mm  

Ami 2 – 156 mm 

Ami 3 – 144 mm 

Délka bez provázku: 

Ami 1 – 36 mm 

Ami 2 – 80 mm 

Ami 3 – 70 mm 

Maximální průměr: 

Ami 1 – 36 mm 

Ami 2 – 32 mm 

Ami 3 – 28 mm 
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Lubrikační gel: Doporučuje se používat pouze lubrikační gely založené na bázi vody. 

Čištění: Doporučuje se mýt Ami vlažnou vodou a dezinfekčním mýdlem. Pokud chcete  
Ami vyčistit pomocí vyvaření, doporučujeme Ami vařit maximálně 1-2 minuty, aby se 
zachovala její životnost.  

Upozornění: Ami není lékařská pomůcka. Informace v tomto textu ani samotný výrobek 
nebyl vyzkoušen, schálen ani ohodnocen FDA. Tento produkt není navržen k 
diagnostikování, léčbě nebo prevenci proti chorobám. 


