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Om Vilma
Belladot Vilma Rabbit Vibrator är en kraftfull och populär vän med tre motorer 
och flera funktioner som stimulerar både g-punkt och klitoris samtidigt. Gjord i 
behagligt, mjuk silikon med en silkeslen yta. 
Den större staven både vibrerar och roterar med kraft och riktning som 
användaren själv väljer, för bästa g-punktstimulans. Den mindre staven har 
vibrerande ”öron” som har en eggande effekt på klitoris. Vilma kan obehindrat 
följa med in i duschen eftersom den är vattentät.

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 frånjärn 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 varett helt annat.

Belladot Vilma är konstruerad för att ge dig maximal njutning och 
stimulans. När den första Rabbit- vibratorn introducerades på 1980-talet 
var det en revolutionerande nyhet bland vibratorerna. En vibrator som 
stimulerade både vaginalt och på klitoris! Sedan dess har olika varianter 
vuxit fram. Rabbit-vibratorn är känd från TV-program som ”Sex and the 
City” och har prisats av t ex Desperate Housewifestjärnan Eva Longoria 
samt av Oprah Winfrey.

Belladot Vilma är av senaste modell med en mängd finesser, exempelvis 
finns sju olika vibrationsprogram att välja mellan. Rabbit-vibratorn är en 
mycket uppskattad leksak som hjälper dig på vägen att uppnå orgasm. 
För tre fjärdedelar av alla kvinnor räcker inte enbart vaginal stimulering, 
utan stimulering av klitoris, för att få orgasm. Vilma ger båda delarna och 
som extra bonus stimulering av G-punkten. Om du har svårt att få 
orgasm ska du absolut testa Vilma!

Många psykologer anser att människor behöver en orgasm då och då för att bli 
av med kroppsliga spänningar och öka det psykiska välbefinnandet.

Vid orgasm utsöndras olikaämnen i kroppen:
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 om bl a orgasmproblem finns 
på www.belladot.com/sexologensvarar/

Vilma - Roterande rabbit vibrator

TIPS! 
Använd alltid  
Belladot glidmedel, 
tillsammans med 
sexhjälpmedel.

TIPS! 
Använd Belladot  
Cleansing gel som  
rengör och återfuktar.  
Då håller Vilma  
längre.


