Acessórios para penetração: Dildos e dongs (próteses)
Escolher um acessório para penetração com tantas alternativas de formato, tamanho e cores pode ser
bem confuso. Temos algumas dicas que vão simplificar sua experiência de compra. Navegue por
nossas seções, no menu à esquerda, para ir a uma área de seu interesse.
Brinquedos para penetração sem vibrador
Enquanto os brinquedos de ponto G são projetados para estimular intensamente uma área em
particular da vagina, a maioria dos acessórios para penetração é desenhada para dar uma sensação de
preenchimento e talvez de bem estar quando movimentados para dentro e para fora.
Materiais
O primeiro aspecto a ser considerado ao selecionar uma “prótese” é quanto ao material do qual ele é
feito.
Silicone
O silicone utilizado na indústria erótica é um dos materiais mais utilizados, devido a sua maciez,
flexibilidade e facilidade de higienização.
Látex
As próteses de látex, nacionais, são a opção mais barata.
O Brasil, desde que inseriu o silicone na sua composição, tornou o produto mais macio, flexível e a sua
superfície mais lisa, o que melhorou a higienização, significativamente.
Vinil
O vinil pode ser mais firme que alguns materiais, como o látex, mas é um material poroso, assim é
recomendável usar preservativo se for dividi-lo com alguém.
Cyberskin
As próteses em cyberskin são “top” de mercado, devido à sua aparência realística e à textura.
Material desenvolvido pela NASA, seu toque se assemelha à pele humana.
Tem a propriedade de reter o calor do corpo, transmitindo a vibração perfeitamente e pode ser
utilizado para fazer brinquedos desde os mais flexíveis até os mais rígidos.
Algumas dicas:
- Lave seu brinquedo em cyber, com água fria, sabão ou detergente neutro. Não ferva! (nem o silicone
e nem o látex);
- Após lavá-lo, deixe secar ao natural;
- Para guardá-lo, utilize um saco plástico e coloque talco infantil ou pó de amido, para evitar que ele
resseque;
- Use preservativo, para mantê-lo limpo;
- Use lubrificante neutro, à base de água.

Materiais duros: acrílico, vidro e metal.
Estes materiais são provavelmente os mais seguros e higiênicos, devido a sua superfície lisa e todos
são bastante firmes.
-

Não são porosos;
Para limpar use água fria, sabão ou detergente neutro;
Use com preservativo se for usar com alguém;
Não ferva.

Embora alguns acessórios em vidro e acrílico sejam compatíveis com cintas é preferível
que sejam usados com a mão, pois devido à sua dureza uma batida no osso púbico pode
ser dolorosa. O vidro retém a temperatura e requer apenas uma pequena quantidade de
lubrificante para ficar bem deslizante.
Tamanho do brinquedo
Uma maneira de escolher a espessura é usar a regra do dedo: se você sabe que com dois dedos
dentro da vagina, você se sente confortável e satisfeita, escolha uma prótese com essa espessura.
Mas, mas se você se sente melhor com três ou mais dedos, escolha um mais largo.
Se você quiser ter maior certeza antes de comprar, pode adquirir uma prótese de um material mais
barato e escolher a espessura com base naquele com o qual você se sentiu mais confortável.
Formato
As próteses e vibradores são fabricados em uma infinidade de formas: retos, curvos, com aparência de
pênis, flácidos, semi-realísticos e com aparência de alienígenas do espaço! Alguns são compatíveis com
cinta ou arreio, outros são projetados para segurar com a mão.
A maioria deles mantém um pouco a aparência de um pênis. Alguns, sem parecer real.
Uma vantagem na forma de pênis é o estimulo que você pode obter da cabeça (glande).
Uma das partes mais sensíveis da vagina é seu terço externo e o alargamento da glande, pode ser
muito estimulante quando movido para dentro e para fora. Por outro lado, algumas mulheres gostam
da estética de aparência realística, outras preferem brinquedos com uma aparência menos fálica. Na
Piacere Sexy Shop, você encontrará diversas formas e tamanhos, pois procuramos agradar a todas e a
todos!
- Se você gosta da sensação “rolha de champanhe” da penetração inicial, escolha algum com a cabeça
ligeiramente pronunciada;
- Se gosta de pressão contra a parede superior da vagina, escolha algum com uma curvatura, como o
brinquedos para ponto G.
Outro aspecto a ser considerado quanto à forma é se você quer ou não que seu brinquedo pareça real,
isto é que se pareça com um pênis, este tipo é denominado por alguns fabricantes de DONGS.
Observe que os modelos não-realísticos encontram-se disponíveis em uma enorme variedade de
texturas e formatos, produzindo várias e interessantes formas de fricção e vibração, com movimento
de vai e vem, rotação ou pulsação.
Brinquedos especialmente curvados, chamados de ponto G servem para estimular uma parte
esponjosa e sensível logo no inicio da vagina situada atrás do osso púbico em direção à barriga.

Brinquedos com vibrador
Para penetração, com formato realístico e ainda vibram. Um plus na realidade!
Brinquedos em cyber, silicone e látex com vibrador e bateria removível, permitem uma melhor
higienização.

