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Om Ebba
Belladot Ebba är vår största dildo. Under den kurviga siluetten och den matta, 
lena ytan göms en extra kraftfull vibrator. Ett enkelt knapptryck styr de tre 
hastigheterna. Storleken och de starka vibrationerna gör Ebba till en dildo som 
känns härligt mycket. Vibratorn sitter i toppen av den hårda staven vilket gör att 
även G-punkten stimuleras. En stor och stark vän som håller vad den lovar.

Historik
Det anses att dildon fanns redan under stenåldern. Arkeologer i Tyskland har 
hittat ett 20 cm långt föremål i sten som man betraktar som världens äldsta dildo. 
Penisliknande figurer finns på hällristningar från järn och bronsåldern. Från 
antikens Grekland finns dildon avbildad. Nu för tiden är dildon ofta kombinerad 
med vibration. De första vibratorerna marknadsfördes som massageapparater för 
stela leder och muskler, även om användningsområdet egentligen var ett helt 
annat.

Vilka fördelar finns med Ebba, Belladots störstadildo?
Ibland när inte kraften i fingrarna eller deras längd räcker till, kan du ha nytta av 
Ebba. Med en längd på dryga 15 cm på gummidelen kan du nå in med Ebba både 
till G-punkten, ca 5 cm in på övre slidväggen, och A-punkten som finns ännu 
närmare livmodershalsen. Stimulering av A-punkten sägs öka våtheten i slidan. 
Med en diameter på 4 cm och omkrets på drygt 13 cm kommer Ebba åt att 
stimulera dessa punkter. En stimulering som kan leda till kraftigare orgasm. När 
slidan spänns ut vid samlag eller användande av dildo skickas vanligtvis 
lustsignaler till hjärnan.

Varför är orgasm bra?
Olika ämnen utsöndras vid orgasm:
Oxytocin - skapar intimitet, sänker blodtrycket, normaliserar blodtrycket och 
minskar stress
Dopamin - ger avslappning och lugn
Endorfiner – smärtdämpande som ger välbefinnande och kan hjälpa vid 
depression

Dessa ämnen kan hjälpa till att lindra PMS, sömnbesvär och spänningshuvudvärk.

Vid orgasm tränas också bäckenbottenmuskulaturen, som är viktigt för att 
motverka inkontinens.

Ett sexhjälpmedel är ofta till stor nytta även vid funktionsnedsättning.

Mer info finns på www.belladot.com/sexologensvarar/

Fråga gärna din apotekspersonal, läkare eller gynekolog för mer information, eller
kontakta vår sexolog på sexolog@belladot.com.

En bra massageprodukt
En vibrator kan också användas för muskelavspänning. Vid en muskelknut kan man 
trycka lätt några sekunder och sedan massera mjukt runt knutan. Muskelfibrerna är 
ibland inte så elastiska som de ska vara, då bildas det mjölksyra. När man trycker  
på knutan försöker man få fibrerna att släppa taget om  
varandra. Vid massage ökar blodgenomströmningen och  
smärtan lättar. Ebba kan med fördel användas för  
smärtlindring vid de flesta muskulära smärttillstånd.

Ebba - Stor vibrerande dildo

TIPS! 
Använd alltid 
Belladot glidmedel 
för en skönare känsla.

TIPS!
Tvätta din  
Belladotprodukt med 
Cleansing gel som 
både rengör och 
återfuktar gummit. Då 
håller den längre.


