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Tenga 3D Zen masturbátor

Údržba

Vodotesnú hračku umyjete ľavou zadnou. Pred aj po každom použití masturbátor
namydlite jemným mydlom a opláchnite ho vlažnou vodou. Dezinfekcia pomôcok
dotiahne čistenie hračky k dokonalosti. Stačí ju len na masturbátor nastriekať,
nechať minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Nakoniec hračku dajte späť na
podstavec a nechajte ju odkvapkať, prípadne ju ešte predtým osušte uterákom.
Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Mohla by sa poškodiť. Po
vyschnutí nakoniec môžete hračku schovať aj so stojanom do krabičky alebo
textilného vrecúška, aby sa nedotýkal ostatných hračiek vo vašom šuplíku slasti.
Rôznorodé materiály pomôcok na seba rady chemicky reagujú a poškodzujú sa.

Vodeodolnosť

Masturbátor má vodotesné prevedenie. Môžete ho preto používať napríklad aj v
sprche.

Dizajn a tvar

Nenápadné prevedenie hračky, ktorá pekne sedí v stojane, môže v niekom
evokovať moderný reproduktor. Pri bližšom preskúmaní ale zistíte, že sa pod
nápadne vrúbkovaným povrchom schováva na dotyk jemný a pružný
masturbátor. Ten sa pred použitím prevráti naruby, aby výrazné drážky
premasírovali penis od žaluďa až po koreň. Rovný, valcovitý tvar pomôcky pekne
padne do ruky a manipuláciu s ním zvládnu aj ženy.

Materiál

Masturbačný návlek z príjemného, mäkkého TPE materiálu nebudete chcieť pustiť z ruky. Jeho jemný povrch bude
rozmaznávať každý milimeter penisu.

Farba

Kombinácia nevinne bieleho masturbátora a elegantne čierneho podstavca v sebe schováva tajomstvo slastných
chvíľok.

Rozmery

Hračka sa dobre drží v ruke a hravo ju schováte do každého nočného stolíka.

Celková dĺžka (s nástavcom): 14,7 cm
Celková dĺžka masturbátora: 12,2 cm
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Maximálna dĺžka pri natiahnutí: 17,9 cm
Vonkajší priemer: 4,6 cm
Vnútorný priemer (v kľude): 1,5 cm
Hmotnosť: 142 g
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