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Finanční výhledy ohledně zlata pro rok 2022 byly překonány už druhý březnový týden, kdy cena 

přesáhla 2000 dolarů za troyskou unci. A podle analytického týmu Bank of America Commodities 

ceny poletí i nadále nahoru. Pokud o této komoditě uvažujete, máme pro vás zajímavý investiční 

tip, který se vám znásobí mnohonásobně.  

 

Přemýšlíte, jak rozložit své investice tak, abyste minimalizovali riziko a ještě si je užili? A co investice 

do zlata? Tento drahý kov má mnoho nesporných výhod, ale přidáme vám dnes jednu, která vás 

zaručeně nenapadla. Kromě toho, že zlato dosahuje historicky stabilní výnosy a neohrozí jej tolik 

negativní vlivy na finančních trzích jako třeba inflace, má i další výhodu. Jde o kov, který má 

antialergické vlastnosti, takže je vhodný pro kontakt i s citlivou pokožkou. I proto je hojně využíván ve 

šperkařství, ale své uplatnění si našel i v erotickém odvětví. Zvláště tady je totiž kladen velký důraz na 

kvalitu a nezávadnost materiálů, ze kterých se vyrábí erotické pomůcky. A jelikož odvětví sexual 

wellness už dávno není jen o vibrátorech z tvrdého plastu, ale mnohem častěji je důraz kladen na 

propracovaný design, kvalitu materiálů, funkčnost a zdravotní nezávadnost, jeví se zlato jako 

dokonalý materiál.  

 

 
 

Venušiny kuličky za 54.000,- Kč 

Jako první s tímto konceptem přišla švédská značka LELO, která patří mezi světové lídry na trhu 

s luxusním a hlavně technologicky inovativním erotickým zbožím. „LELO byla jedna z prvních 

světových značek, se kterou jsme začali spolupracovat napřímo a věděli jsme, že jejich výrobky 

musíme mít. Jsou opravdovými průkopníky a erotiku vnímají stejně, jako my,“ říká Jakub Kučera, 

jednatel společnosti provozující e-shopy pod značkou Flagranti, na jejichž webu můžete mimo jiné 

najít například venušiny kuličky této značky ve zlatém nebo nerezovém provedení. Kuličky jsou 

vyrobeny z 20 karátového zlata kombinovaného s lékařským silikonem, ze kterého je pouzdro držící 

kuličky u sebe. Tato jedinečná zdravotnická pomůcka může být nejen luxusním dárkem pro jakoukoliv 



ženu, ale i vítanou pomocí v případě problémů s pánevním dnem. Řada žen, ať už po porodu nebo 

díky přibývajícímu věku, trpí na ochablé svaly pánevního dna, což vede k problémům s inkontinencí, 

neschopnosti dosáhnout uspokojení během sexuálního styku a celé řadě dalších problémů. Zatočit 

s nimi může právě cílené posilování pánevních svalů, které pomůže i tam, kde zatím žádné problémy 

nejsou.  

Zkrátka nepřijdou ani muži 

Zcela výjimečný dárek v podobě análního kolíčku z 24karátového zlata si mohou užít i muži. Tato 

erotická pomůcka v hodnotě 39.900 Kč je k dispozici taktéž na e-shopu Flagranti, ale to není vše. 

V exkluzivním dřevěném boxu se kromě kolíčku nacházejí také zlaté manžetové knoflíčky. Teď už nic 

nebrání tomu začít s masáží prostaty, která bude mít takto kromě naprosto exkluzivní podoby i 

mnoho pozitivních zdravotních účinků. Kolíček je vyroben z nejčistšího zlata, jehož kvality nedosahují 

ani některé šperky, které se nejčastěji vyrábí ze zlata 18karátového. Ryzí zlato se používá opravdu 

málo a už proto tato investice stojí za zvážení. Kromě dobře uložených úspor přinese benefity 

zdravotní i psychické.  

 

A co je důležité dodat, o těchto erotických hračkách můžete opravdu říci, že vás přežijí a ještě se dále 

budou zhodnocovat.  
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