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Kulki do ćwiczenia mięśni Kegla ELYS Clim Balls Purple -
zestaw - fioletowe
 

Cena: 49,10 pln

Opis słownikowy

Producent KULKI KEGLA

Opis produktu
 

Kulki gejszy, dzięki temu, że ćwiczą mięśnie Kegla, ułatwiają poród, przyspieszają dojście do formy po urodzeniu dziecka, a także są
pomocne przy nietrzymaniu moczu.

Mięśnie Kegla, czyli mięśnie dna miednicy, są współodpowiedzialne za podtrzymywanie macicy i kontrolę pęcherza. Dzięki ćwiczeniom
kulkami gejszy mięśnie te są utrzymane w dobrej kondycji, co jest bardzo ważne, ponieważ wraz z wiekiem stają się one coraz słabsze.

Ponadto ćwiczenie mięśni Kegla z wykorzystaniem kulek wpływa na poprawę elastyczności mięśni waginy, zwiększając tym samym
sprawność seksualną.

Kolor: fioletowy

Materiał: silikon medyczny, ABS

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Średnica: 3,4 cm

Długość całkowita kulek standardowych: 13,5 cm

Głębokość penetracji kulek standardowych: 7,8 cm

Długość smyczy: ok. 5,5 cm

Waga z opakowaniem: 190 g

Zestaw zawiera dwa rodzaje kulek: standardowe i jedną pojedynczą.

Produkt jest całkowicie wodoodporny, dzięki czemu można ich używać w wannie.
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