Prazer anal
O ânus e o reto são áreas com uma série de terminais nervosos que os tornam extremamente
sensíveis ao toque.
Nos homens, as glândulas da próstata podem ser alcançadas através do reto e uma pressão
adequada sobre ela pode resultar em um orgasmo.
Desta forma, segundo especialistas, o estímulo anal provoca um prazer bem mais intenso que o
próprio estímulo peniano.
O ponto G das mulheres, também pode ser estimulado indiretamente através do ânus.
Acrescente alguns brinquedos
Existem duas grandes categorias de brinquedos para a região anal: aqueles que devem
ficar dentro durante o intercurso e os destinados a serem gradualmente puxados para
dentro e para fora durante o jogo sexual.
- Butt plugs (plugue anal), são brinquedos com base alargada para impedir que entrem
totalmente e não possam ser retirados;
- Bolas ou esferas (anal beads), são brinquedos com pequenas esferas e uma alça na base para
segurar ou com base alargada. Inserindo as esferas, o esfíncter se contrai o que pode resultar em
um orgasmo. As esferas vêm em todos os tamanhos e materiais.
Brinquedos feitos para ficar durante a brincadeira
Os "butt plugs (brinquedos)” tem um formato especial projetado para o brinquedo ficar dentro do
reto enquanto você pratica outras brincadeiras sexuais. Na Piacere Sexy Shop temos uma seleção
com diversos tipos: com e sem vibro, pequenos, médios e grandes.
Brinquedos destinados a serem tirados gradualmente durante o sexo
Talvez você já tenha ouvido falar em "esferas ou bolas anais”. Trata-se de acessórios
de penetração com uma série de relevos em formato de contas. O objetivo é inserir e
gradualmente puxar durante o intercurso ou a masturbação. O impacto deste tipo de
sensação no seu orgasmo pode ser dramático.
Dica: O tecido do reto é sensível e pode sofrer pequenos cortes e abrasões muito facilmente. Por
isso, utilize bastante lubrificante. Os lubrificantes mais espessos são ótimos para esta finalidade
porque não evaporam tão facilmente. Além disso, opte por lubrificantes neutros à base de água ou
silicone, pois não danificam o preservativo.

