
                                                                                                                                                            

Catty’s         Catty’s  

Lantionpohjan lihasten jumppa 
 
Kehittää rakkauslihaksia ehkäisten ja korjaten virtsankarkailua. Harjoittelu lisää 
myös tuntumaa yhdynnässä ja parantaa rakastelunautintoa. Sanotaan, että 
naisen orgasmi on sitä voimakkaampi, mitä voimakkaammat lantionpohjan 
lihakset ovat.  
 
Yhden pallon geishakuulat 
Yhden pallon vaginakuula on erityisesti suunniteltu aloittelijoille sekä naisille, 
joilla kohtu on kallistunut taaksepäin ja jotka haluavat tehokasta, miellyttävää 
harjoitusta lantiopohjan lihaksilleen.  
Kahden pallon ”perinteisissä geishapalloissa” on usein toiset pallot sisällä, 
joiden tärähdykset tunnet liikkeessä.  
 
Yhdellä tai kahdella pallolla voit harjoitella seuraavasti: 
Aktiivinen harjoittelutapa: Laita pallo sisälle esim. suihkussa ja vedä narusta 
ulospäin laittaen lantionpohjan lihaksilla samalla vastaan. Voit tuntea kädelläsi 
lihaksen voimakkuuden. Tee 20 X 5 puristus ja ulospäin vetoharjoitusta.  
Passiivinen harjoittelutapa: laita pallo sisälle ja liiku siten, että peppu keinuu ja 
pallon sisällä oleva toinen, pienempi pallo tärähtelee. Saatat tuntea seksuaalista 
nautintoa ja pallon tärähdykset saavat lantionpohjan lihaksesi supistelemaan, 
jolloin lihaksesi saa "passiivista” harjoitusta. Max 20 minuuttia kerrallaan.  
 
Pallot ovat hiljaiset, vaikka niiden sisällä olevat pienemmät pallot ovat täydessä 
toiminnassa, joten voit tehdä pienen kävelylenkin pallot sisälläsi. Aina harjoittelun 
jälkeen muista rentouttaa lihaksesi taputtelemalla vatsaasi hetken ajan, ettei 
lihakseen jää jännityksiä.  
 
Harjoittelupalloja ei suositella raskaana oleville, yhdynnän aikana käytettäväksi, 
ehkäisykierukan kanssa tai jos sinulla on joku sairaus emättimen alueella, 
tulehdus tai hiivaa.  
 
Jos olet epävarma harjoittelun suhteen, keskustele ennen pallojen käytön 
aloittamista gynekologisi kanssa.  
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Irtopallot, lantionpohjan harjoittelupallot, normaalikoko tai pieni.  
 
Laadukkaiden tuotteiden valmistuksessa on ajateltu lantionpohjan lihasten 
tehokasta ja monipuolista treenaamista, hygieenisyyttä sekä seksuaalisen 
mielihyvän maksimointia.  
 
Pakkauksissa voi olla kahdet tai useampi eri painoiset geishakuulat. Toisin 
kuin "perinteiset" geishakuulat, irtopallot laitetaan vaginaan sellaisenaan 
tai ”vyön” kanssa, riippuen tuotemerkistä.  
 
Voit harjoittaa lantionpohjan lihaksiasi laittamalla joko yhden tai kaksi 
kuulaa emättimeesi. Laittaessasi ne irrallisina, pallot pyrkivät tulemaan 
ulos painonsa vuoksi ja pyri jännittämään lihaksiasi siten, että saat pidettyä 
pallon/pallot sisälläsi. Voit aloittaa harjoittelun 5 minuutin jumpalla edeten 
max. 20 minuutin harjoitteluun.  
 
Jotkut pallot saa yhdistettyä ”vyön” avulla "perinteisiksi" geishakuuliksi. 
Nämä ominaisuudet mahdollistavat monipuolisen lantionpohjan lihasten 
harjoittelun eritasoisille henkilöille. Lihasten kunnon kasvaessa voit jatkaa 
harjoittelua, painavampien kuulien avulla.  
 
Laadukkaat geishakuulat ovat vesitiiviit ja ne on helppo puhdistaa.  
 
Muistathan rentouttaa vatsan hyvin harjoittelun jälkeen, sillä jännitys 
lantionpohjan lihaksessa voi johtaa virtsankarkailuun. Taputtele siis 
vatsaasi mielellään selälleen maaten ja ajattele lihaksesi rennoiksi.  
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