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Whoop·de·doo jsou kvalitní intimní produkty od známé
české produktové designérky Anny Marešové, která se
rozhodla vytvořit produkty, které budou rozmazlovat
a ženy je budou milovat.

Světově oceňovanou značku Whoop·de·doo založila
v roce 2013. Filozofií této ryze české niche značky je
čistota formy, funkčnost a preciznost provedení
a hlavně udržitelný způsob výroby.

Všechny produkty mají sametový povrch bez viditelných
svárů a zbytečných výčnělků, jsou tak zcela bezpečné,
hygienické a velmi diskrétní. Vývoj i jejich výroba
probíhá v České republice, silikon pochází z Německa,
textilie ze Švýcarska.

„Chtěla jsem vytvořit design, který bude
čistý, elegantní a funkční. Když jej uvidíte,
nebudete se vůbec stydět. Naopak. Budete
mít chuť jej ihned vyzkoušet. A pak znovu
a znovu. Zkrátka si to zamilujete.“

Anna Marešová
autorka a zakladatelka značky

Vybraná ocenění

Vybraná média
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Venušiny kuličky
Proč Whoop·de·doo Venušiny kuličky?
Zpevněné pánevní dno pozitivně ovlivňuje sexuální zážitek a sexuální
zdraví ženy. Venušiny kuličky prokrvují poševní svalstvo, zvyšují libido,
zcitlivují pochvu a působí také jako prevence proti inkontinenci,
v lehčích případech ji mohou zcela vyléčit. Pomůžou s revitalizací
pánevního dna po těhotenství, porodu či gynekologických zákrocích.
Jsou tiché, diskrétní, funkční, anatomicky tvarované a zcela hygienické.

Jak fungují?
Whoop·de·doo Venušiny kuličky fungují na staletími ověřeném principu
„kuliček v kuličkách“. Při každém pohybu ženy vnitřní kuličky vyvolají
stimulační vibraci, která prokrvuje poševní stěnu a způsobuje příjemnou
masáž. Tu lze libovolně ovlivnit spontánními či pravidelnými svalovými
kontrakcemi, tím dochází k posilování pánevního dna. Pocit „vyklouzá-
vání“ při jejich nošení je žádoucí. Při intenzivnějším pohybu lze
dosáhnout vzrušení i orgasmu.

Pro koho jsou?
Pro všechny ženy bez omezení věku. Protože je každá žena jiná
a v průběhu svého života se nachází v různých fázích, vytvořili jsme
na přání uživatelek tři rozdílné váhy Venušiných kuliček.

Whoop·de·doo Venušiny kuličky jsou ideálním řešením pro ženy, které
nemají čas, prostor či „morálku“ na pravidelné, dostatečně dlouhé posi-
lování pánevního dna. Venušiny kuličky stačí zavést do pochvy a ostatní
se už děje bez vědomí a aktivního přístupu uživatelky.

Vyvíjeno a konzultováno s gynekology a sexuology.



Minimalistický a něžný design

Navrženy ženou pro ženy. Citlivě se zaměřením
na funkcí, ergonomii a udržitelnost.

Vyvinuty ve spolupráci s gynekoložkou

Díky jejím doporučením máme jistotu, že jsou
kuličky ženskému zdraví prospěšné
a ergonomické.

Ze 100% lékařského silikonu

Kvalitní materiál, který je hypoalergenní, šetrný
k tělu a snadný na údržbu a zcela bez zápachu.

Prevence i řešení inkontinence

Vhodné i pro ženy po porodu, gynekologické
operaci či v období menopauzy. I pro ty, které
chtějí inkontinenci předejít.

Funkční a diskrétní

Kuličky aktivují svaly pánevního dna již při
nepatrném pohybu. Vnitřní kuličky mají
silikonovou výstelku, proto jsou zcela tiché
a diskrétní.

Více chtění i orgasmu

Pravidelným nošením probudíte pánevní dno,
zvýšíte libido a intimní prožitky získají nový
rozměr. Již po 4 týdnech ucítíte rozdíl.

6 důvodů, proč si kuličkyWhoop·de·doo zamilujete



Vnější kuličky
o průměru 32 mm

Ve váhách 41, 65 nebo 102 g
pro zdravé posílení svalů

Sametový
povrch

Dvě vnitřní vibrační
kuličky ze skla či oceli

Z hypoalergenního
lékařského silikonu



Whoop·de·doo Venušiny kuličky
Light Edition / 41 g

Venušiny kuličky pro jemné posílení pánevního dna po porodu či
gynekologickém zákroku. Pro intenzivnější intimní prožitek i šetrné
řešení inkontinence. Váha 41 g.

→ průměr kuličky 32 mm
→ hmotnost 41 gramů
→ vnitřní kuličky — české skleněnky
→ 100% vodotěsné
→ povrch sametový, antistatický
→ ochranný látkový obal SWISS+COTTON
→ testováno Státním zdravotním ústavem v Praze
→ bílá nebo červená barva
→ lekařský silikon — hypoalergenní

Každé balení obsahuje Whoop·de·doo Venušiny kuličky, návod k jejich
použití (čeština, angličtina), bavlněný pytlíček ze švýcarské bavlny,
číslovaný certifikát originality včetně podpisu autorky.

Produkt byl konzultován a navržen ve spolupráci s gynekoložkou
MUDr. Petrou Vrzáčkovou.

Produkt získal ocenění na Erotickém veletrhu EROFEST jako nejlepší
erotická hračka roku 2015.

červenébílé



Whoop·de·doo Venušiny kuličky
Classic Edition / 65 g

Pro zdravé posílení pánevního dna, prokrvení poševního svalstva.
Pro úlevu od bolestivé menstruace či ovulace, intenzivnější intimní
prožitek či řešení inkontinence. Váha 65 g.

→ průměr kuličky 32 mm
→ hmotnost 65 gramů
→ vnitřní kuličky — ocel
→ 100% vodotěsné
→ povrch sametový, antistatický
→ ochranný látkový obal SWISS+COTTON
→ testováno Státním zdravotním ústavem v Praze
→ bílá nebo červená barva
→ lekařský silikon — hypoalergenní

Každé balení obsahuje Whoop·de·doo Venušiny kuličky, návod k jejich
použití (čeština, angličtina), bavlněný pytlíček ze švýcarské bavlny,
číslovaný certifikát originality včetně podpisu autorky.

Unikátní anatomický tvar byl navržen ve spolupráci s gynekoložkou
MUDr. Petrou Vrzáčkovou.

Produkt získal ocenění na Erotickém veletrhu EROFEST jako nejlepší
erotická hračka roku 2015.

červenébílé



Whoop·de·doo Venušiny kuličky
Noir Heavy / 102 g

Nejtěžší edice Whoop·de·doo Venušiných kuliček kombinuje jednu
vibrační kuličku a jednu velmi těžkou statickou kuličku, která je při
zavedení u poševního vstupu a nutí ženu více zatínat. Váha 102 g.

→ průměr kuličky 32 mm
→ hmotnost 102 gramů
→ vnitřní kuličky — ocel
→ 100% vodotěsné
→ povrch sametový, antistatický
→ ochranný látkový obal SWISS+COTTON
→ testováno Státním zdravotním ústavem v Praze
→ černá barva
→ lekařský silikon — hypoalergenní

Každé balení obsahuje Whoop·de·doo Venušiny kuličky, návod k jejich
použití (čeština, angličtina), bavlněný pytlíček ze švýcarské bavlny,
číslovaný certifikát originality včetně podpisu autorky.

Produkt by vyvíjen ve spolupráci se sexkoučkou a expertkou
na posilování pánevního dna Julií Gaiou Poupětovou.

černé



Vibrátor
Proč Whoop·de·doo Vibrátor?
Vibrátor je erotickou pomůckou číslo jedna. Whoop·de·doo nabízí typ
klasického vibrátoru opatřeného třemi vibračními motorky, které zajistí
velmi intenzivní vibrace po celé jeho délce. Díky jedinečné technologii je
i přes umístětní elektorniky a třech motorků uvnitř těla tento celosiliko-
nový vibrátor zcela flexibilní. VibrátorWhoop·de·doo je voděodolný
a i v nejintenzivnějších módech zůstává vibrátor velmi tichý a diskrétní.

Jak funguje?
Ženy mají rády sofistikované, ale jednoduché věci. Aby bylo ovládání
vibrátoru co nejvíce intuitivní, inspirovali jsem se Braillovým písmem.
Vibrátor se ovládá pomocí jednoduchých symbolů, které reliéfně
vystupují ze silikonového povrchu a nijak nenarušují kompaktní design.
Díky tomu lze vibrátor používat pouze pomocí hmatu. Dobíjení pomocí
magnetického uchycení je velmi jednoduché, zároveň však velmi
praktické.

Vyvíjeno a konzultováno s testerkou erotických pomůcek.



Minimalistický a funkční design

Vychytaný od návrhu až po výrobu. Celý
design proces až po výrobu máme pod
kontrolou lokálně a udržitelně v Česku.

Intenzivní a diskrétní zároveň

I v nejintenzivnějších módech zůstává vibrátor
velmi tichý a diskrétní. Při nejvyšších vibrací
vydrží až 2 hodiny.

Na míru ženskému tělu

Díky unikátní technologii je vibrátor flexibilní
a pro ženské tělo velmi přizpůsobivý. Jeho
tvar jsme konzultovali s gynekologem a funkce
s profesionální testerkou.

S intuitivním ovládáním

Inspirovali jsme se Braillovým písmem a navrhli
intuitivní ovládání. S vibrátorem si můžete
snadno hrát i se zavřenýma očima či v přítmí.

3 vibrační motory a 3 módy

Díky třem motorů vibrátor vibruje po
celé své délce a nabízí až 105 typů vibrací.
Tu kterou si navolíte jako poslední, vás
při dalším zapnutí uvítá.

Voděodolný se sametovým povrchem

Elektronika je bezpečně zalitá v lékařském
silikonu s dokonale hladkým sametovým
povrchem. Proto je vibrátor voděodolný
a můžete si jej vzít v klidu i do vany.

Proč nebudete chtít dát vibrátorWhoop·de·doo z ruky?



Tři vibrační
módy

Tři samostatné
vibrační motory Tichý a voděodolný

Celosilikonový
a flexibilní

Sametový povrch



Whoop·de·doo Vibrátor

VibrátorWhoop·de·doo je pro všechny ženy, které si chtějí naplno
užít intimní chvíle ve dvou nebo si užít svoje tělo a naučit se s ním
dokonale zacházet.

→ průměr 35 mm
→ tři oddělené motorky umístěné napříč tělem vibátoru
→ tři vibrační módy
→ možnost nastavení frekvence i intenzity vibrací v každém módu
→ flexibilní
→ voděodolný
→ jednoduché a intuitivní ovládání
→ bílá barva
→ povrch matný, velvet
→ ochranný látkový obal SWISS+COTTON
→ lékařský silikon — hypoalergenní

Každé balení obsahuje Whoop·de·doo Vibrátor, návod
k jeho použití (čeština, angličtina), nabíjecí USB kabel,
bavlněný pytlíček ze švýcarské bavlny, číslovaný certifikát
originality včetně podpisu autorky.

Produkt byl vyvíjen ve spolupráci s testerkou Aly Dolečkovou.

Produkt získal mezinárodní ocenění RED DOTAWARD 2016
a ocenění ADC CREATIVE AWARDS 2017.



Menstruační kalíšek
Kalíšek Whoop·de·doo je menstruační pomůcka vhodná pro všechny
ženy a dívky, které touží po svobodné a zdravé menstruaci bez bolesti
či obavy z protečení.

Co je to menstruační kalíšek?
Menstruační kalíšek je udržitelná alternativa k jednorázovým
menstruačním pomůckám. Dá se s ním fungovat celý den nebo prospat
celou noc. Cvičit, plavat nebo surfovat. Whoop·de·doo kalíšek i při
intenzivním používání vydrží až pět let, aniž byste na něm poznala
nějakou změnu. Za tu dobu nahradí až 1 200 jednorázových vložek
a tamponů. Je vyrobený z lékařského silikonu, který je šetrný k vašemu
tělu a je 100% hygienický. Whoop·de·doo kalíšek nevysušuje vaginální
sliznici a může snížit výskyt mykóz.

Jak menstruační kalíšek funguje?
Zavádí se do pochvy, kde díky jemnému podtlaku až dvanáct hodin
zachytává menstruační krev. Díky tomu je mensturace zcela pod vaší
kontrolou a bez zápachu. Stačí ho jen opláchnout a znovu zavést.
Je zakončen měkkou kuličkou, která usnadňuje jeho vyjmutí a při
nošení je velmi příjemná.



Minimalistický a funkční design

Vychytaný do posledního detailu, včetně
tvaru či zakončení měkkou kuličkou pro lepší
vyjmutí, která je při nošení velmi příjemná.

Sametový povrch z lékařského silikonu

Vyrobený z kvalitního lékařkého silikonu,
který je šetrný k ženskému tělu a snadno se
o něj pečuje a vydrží vám dlouho a k tomu
je krásně sametový.

Měkký i pevný zároveň

Kalíšek je vyroben z měkkého silikonu, má
ale zesílené stěny a je tak dostatečně pevný,
aby perfektně držel na místě a neprotekl.

Vyroben lokálně a udržitelně

Abychom vám mohli nabídnout to nejlepší,
vyrábíme kalíšek lokálně a udržitelně v Česku
a máme celý výrobní proces pod kontrolou.

Nemění barvu

Díky červené barvě je i po letech intenzivního
používání beze změn. Přesně takový jako před
prvním použitím.

Otestován na nás

Kalíšek jsme během vývoje testovali na sobě,
na našich kamarádkách i ambasadorkách.
A tak víme, že padne jako ulitý.

Proč si vybrat kalíšekWhoop·de·doo?



Průměr kalíšku 45 mm (Classic)
nebo 42 mm (Light)

Sametový povrch

Objem 28 ml (Classic)
nebo 21 ml (Light)

Z hypoalergenního
lékařského silikonu

Zakončení měkkou
kuličkou, která netlačí



Whoop·de·doo Menstruační kalíšek

→ zakončený kuličkou
→ povrch sametově matný, antistatický
→ červená barva
→ vyroben z hypoalergenního lékařského silikonu
→ testováno Státním zdravotním ústavem v Praze

Každé balení obsahuje Whoop·de·doo Menstruační kalíšek, návod
k použití (čeština, angličtina), bavlněný pytlíček ze švýcarské bavlny
a certifikát originality.

Light
Light verze Whoop·de·doo Menstruačního kalíšku je vhodná pro
ženy s posíleným pánevním dnem a na dny slabší menstruace.

→ průměr: 42 mm
→ objem: 21 ml

Classic
Classic verze Whoop·de·doo Menstruačního kalíšku je vhodná
pro ženy po vaginálním porodu a na první dny menstruace, kdy
bývá silnější.

→ průměr: 45 mm
→ objem: 28 ml



Whoop·de·doo Menstruační kalíšek
Duo pack
Výhodné balení obou velikostí menstruačního kalíšku Whoop·de·doo,
které může žena během menstruace kombinovat dle potřeby.
Větší na začátek menstruace, menší na její konec.

→ Light: průměr 42 mm, objem 21 ml
→ Classic: průměr 45 mm, objem 28 ml
→ zakončený kuličkou
→ povrch sametově matný, antistatický
→ červená barva
→ vyroben z hypoalergenního lékařského silikonu
→ testováno Státním zdravotním ústavem v Praze

Každé balení obsahuje Whoop·de·doo Menstruační kalíšek, návod
k použití (čeština, angličtina), bavlněný pytlíček ze švýcarské bavlny
a certifikát originality.



Lubrikant
Proč lubrikant Whoop·de·doo?
Lubrikanty Whoop·de·doo jsou stvořené pro ještě větší požitek
z intimních chvilek. Minimalizují případné pocity bolestivosti nebo
podráždění, pomohou při zavádění kuliček a výrazně zvyší šanci
na dosažení orgasmu.

Jsou vhodné pro použití se všemi našimi produkty i samostatně.
Složení je na vodní bázi a jsou zcela nelepivé. Mají hedvábnou
konzistenci a neutrální chuť.

Proč používat lubrikant?
Lubrikační gel vyrovnává vaginální suchost způsobenou hromonálními
změnami, v menopauze či při delších intimních aktivitách. A výrazně
zvyšuje šanci na dosažení orgasmu, to jak u žen tak i u mužů.

Správná lubrikace vám přinese větší pohodlí při zavádění venušiných
kuliček, používání vibrátoru i při sexu a minimalizuje případné pocity
bolestivosti či podráždění.



Přírodní složení na vodní bázi

Složení je na vodní bází, z čistě přírodních
a BIO složek, bez použití konzervantů a barviv.
Vhodné pro vegany. Pro silikonové pomůcky
i pro váše tělo.

Jemná vůně a neutrální chuť

Rozmarýnová či bavlněná vůně ve vás vyvolá
pocity klidu. Neutrální chuť přímo vybízí ke
vzájemnému ochutnávání.

Příjemná konzistence

Hedvábná konzistence je velmi příjemná a zcela
nelepivá. Přirozeně zvlhčující, neobsahuje oleje
ani silikony. Vhodné pro vegany, silikonové
pomůcky i pro váše tělo.

Proč si lubrikant Whoop·de·doo zamilujete?



Objem 100 ml

Pro použití s intimními
pomůckami i kondomy

Přírodní a bio
ingredience

Na vodní bázi

Vhodný i pro vegany

Hypoalergenní a vhodný
pro citlivou pokožku



Whoop·de·doo lubrikant

Lubrikační gel na vodní bázi s jemnou vůní rozmarýnu či bavlny.
Laskavý k ženskému tělu i všem pomůckámWhoop·de·doo.

→ objem 100 ml
→ hliníková lahvička s kovovým dispenzorem
→ hedvábná konzistence
→ neutrální chuť
→ vyvinut i vyroben v České republice

Lubrikanty Whoop·de·doo pomohou při zavádění kuliček a výrazně
zvyší šanci na dosažení orgasmu.

Rosemary
→ vůně: Rosemary
→ složení: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice,¹ Hydroxyethylcellulose,
Sodium Benzoate,² Potassium Sorbate,² Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract, Lonicera Caprifolium Flower extract (and) Lonicera
Japonica Flower Extract,² Citric Acid / ¹BIO, Organic; ²ECOCERT

Cotton
→ vůně: Cotton
→ složení: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice,¹ Hydroxyethylcellulose,
Sodium Benzoate,² Potassium Sorbate,² Lonicera Caprifolium
Flower extract (and) Lonicera Japonica Flower Extract,² Parfum,³
Citric Acid / ¹BIO, Organic; ²ECOCERT; ³antialergic



Whoop·de·doo
Čisticí sprej Cotton
Dokonale očistí vaše venušiny kuličky, kalíšek či vibrátor před jejich
použitím i po něm. S vůní, která je jemná a navodí pocit úplné čistoty.

→ objem: 50 ml
→ vůně: Cotton
→ složení: Alcohol denat., Aqua, Glycerin, Parfum
→ skleněná lahvička s pískovaným povrchem a kovovým dispenzorem
→ navržen i vyroben v České republice

Složení je zcela šetrné pro intimní silikonové pomůcky i pro pokožku.



+420 778 065 388
whoopdedoo@whoopdedoo.cz

Showroom
Anna Marešová designers

Kamenická 37
170 00 Praha 7

whoopdedoo.love
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