Matilda - Vibrerande ägg
Användarmanual
Om Matilda
Belladot Matilda är ett litet, men piggt vibrerande ägg med len och matt yta. I det
mjukt rundade ägget finns en kraftfull vibrator med fyra hastigheter som styrs
från den smidiga handkontrollen. Låt fantasin flöda fritt. Det lilla ägget stimulerar
varhelst du vill. Rolig parleksak som blir en given sängkamrat tillsammans med dig
och din älskling.
Matilda kan även användas för smärtlindring t ex vid menstruationsvärk. Ägget
hålls då i handen som förs över buken i en masserande rörelse. Denna
smärtlindring kan användas som ett alternativ till TNS.

80% av användandet av
intimprodukter sker i en direkt
parsituation.
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En bra massageprodukt
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.
Matilda kan med fördel användas för smärtlindring vid de flesta muskulära
smärttillstånd.
Främst är Matilda ett sexhjälpmedel som kan användas antingen direkt på
könsdelarna eller som lekfull kompis att hålla i handen och utforska delar av sin
partner. Äggets kraftiga vibration stimulerar muskelsammandragningar i
underlivet.
Matilda passar lika bra för kvinnans njutning som för mannens och är en perfekt
leksak vid sensuella smekningar t ex på bröstvårtor, vulva och pung. Ju fler
behagliga och tillfredsställande sexstunder ni har ju mer ökar lusten!
Sensualitetsträning är en metod för att hitta tillbaka tillnärhet och lust som ofta
rekommenderas av sexualrådgivare. Den kan också avdramatisera nakenhet och
hjälpa till att frigöra sig från kravet att prestera sexuellt. Här kan Matilda tillföra
en ytterligare dimension till smekningarna. Läs mer om sensuallitetsträning på vår
hemsida www.belladot.com.
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

TIPS!
Använd
alltid
Belladot glidmedel
för
en
skönare
känsla.

Dessa ämnen kan hjälpa till att lindra PMS, sömnbesvär och spänningshuvudvärk.
Vid orgasm tränas också bäckenbottenmuskulaturen, som är viktigt för att
motverka inkontinens.
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.
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