
Joyballs Secret 

 
 
 

Joyballs hjælper dig med at øge fornemmelsen for din bækkenbund og træne den aktivt. Hvis bækkenbundsøvelser 
ikke hjælper på grund af bækkenbundsmuskulaturens manglende følsomhed, kan en kombineret træning med 
Joyballs opnå den ønskede effekt. Joyballs – til forebyggelse, til terapi eller til ren fornøjelse. 
 
Hvorfor bør jeg træne min bækkenbundsmuskulatur? 
 
 
Det er vigtigt for kvinder at have en stærk og sund bækkenbundsmuskulatur, for den sørger for, at blæren, livmoderen 
og tarmen bliver siddende på rette plads. Jo stærkere muskulaturen er, jo bedre udføres denne funktion. Der kan være 
flere forskellige årsager til en svag bækkenbund: graviditet, fødsel, overgangsalder, overvægt og andre 
kropsbelastninger som f.eks. bestemte slags sports. 
 
Træning kan være med til at styrke bækkenbundsmuskulaturen og dermed forhindre, at den bliver for svag. Under 
graviditeten kan musklerne styrkes, således at såvel fødslen som genoptræningen bagefter kommer til at foregå 
hurtigere og nemmere. Mange kvinder oplever endnu en stor fordel: Regelmæssig træning øger den seksuelle intensitet. 
Også hvis du allerede har problemer eller smerter, kan træning lindre og hjælpe. Bækkenbundstræning kan endvidere 
afhjælpe følger som f.eks. inkontinens og nedsunken livmoder. 
 
 
Hvordan træner jeg med mine Joyballs? 
 
Før forsigtigt dine Joyballs ind i skeden (som en tampon). Det anbefales at anvende en glidecreme (f.eks. AQUAglide) 
ved indføring og træning – specielt, hvis du har tørhed i skeden. Joyballs skal sidde dybt og næsten lodret med løkken 
nedad (ved Joyballs Secret er det den innovative, integrerede udtræksløkke). En træningsenhed bør vare i op til 10 
minutter. 
Du kan træne stående eller gående. I starten er to daglige træningsenheder á op til 10 minutter tilstrækkeligt. 
Hvis du er i stand til at holde dine Joyballs i mere end 10 minutter uden problemer, bør du øge træningsvarigheden og 
kombinere træningen med almindelige bækkenbundsøvelser. 
 
 
Hvordan virker Joyballs, og hvordan bruger jeg dem? 
 
I starten af træningen, når bækkenbundsmuskulaturen stadig er utrænet, er virkningen af Joyballs baseret på et 
„biofeedback-princip“ – en refleksagtig reaktion i muskulaturen. Hver kugle er udstyret med en vægt, der reagerer 
på kroppens bevægelser. Kuglens egenvægt (og Joyballs Secrets ergonomisk tilpassede form) gør, at dine Joyballs 
forsøger at glide ud men holdes tilbage af bækkenbundsmuskulaturen. Sammentrækningerne under træningen svarer 



til styrketræning med vægte. Herudover svinger kuglerne inde i dine Joyballs mod ydersiden ved hver bevægelse. 
Gennem en innovativ, integreret „trampolin-effekt“ (Joyballs Secrets specielt optimerede funktion) udløses en blid 
„kinetisk vibration“, der dels får din bækkenbundsmuskulatur til at spænde og slappe af, dels stimulerer dig. 
Også denne slags træning kan give ømme muskler, så undlad at træne for længe i starten og øg i stedet 
træningsvarigheden lidt efter lidt. 
 
 
Hvad er Joyballs lavet af? 
 
For øget sikkerhed og komfort er vores Joyballs lavet af allergivenlig, dermatologisk og klinisk testet silikone (materialet 
Silikomed® ved Joyballs Secret). 
 
 
Hvordan rengører jeg mine Joyballs? 
 
Dine Joyballs holder meget længere, hvis du passer godt på dem og holder dem rene og fri for bakterier. Det er 
tilstrækkeligt at rengøre dine kugler (før og efter brug) med varmt vand og sæbe, men vi anbefaler dog rengøring, 
pleje og desinfektion med produktet clean’n’safe. Opbevar dine Joyballs i den medleverede opbevaringspose indtil 
næste anvendelse. 
 
 
Skal jeg være opmærksom på andre ting? 
 
Med mindre du aftaler andet med din læge, bør du ikke anvende Joyballs, hvis du har en infektion i skeden, har 
helende sår (f.eks. efter klip i mellemkødet) eller lignende. Under og efter en graviditet bør du indhente råd fra din 
gynækolog eller jordmoder forud for anvendelsen. 

 

Engelsk Beskrivelse: 

The ultimate stringless Joyballs secret – the worlds most discrete loveballs! 
 
The most discrete love balls in the world not only feature an exceptionally attractive design, but are also extremely 
effective! They strengthen the vaginal muscles in a special way, and are very easy to insert. Even the patented retrieval 
tab is worn inside the body. This makes the Joyballs secret easy to remove. You can wear your little secret everywhere, 
even to the swimming pool, for example. The high-quality Silikomed® material is 100% waterproof and thus suitable for 
machine washing. Choose your favourite colour with matching Joyball bag. Together with your partner, you will scale the 
heights of pleasure during lovemaking.  
 
• patented integrated loop for removal is worn inside  
• quiet as a whisper through patented technology  
• soft stimulation and more effective training of the pelvic floor muscles by "trampoline-effect"  
• for more intense sexual sensibility and increased potency in your orgasm  
• made of Silikomed ®  
• skin-friendly and hypoallergenic  
 
Joyballs should be used in conjunction with a water-based lubricant, such as AQUAglide or BIOglide. 
 


