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Tenga Flip Orb Rush masturbátor

Údržba

Vodotesnú hračku umyjete ľavú zadnú. Pred aj po každom použití masturbátor
otvorte, namydlite jemným mydlom a vlažnou vodou opláchnite jeho mäkké
steny. Dezinfekcia pomôcok dotiahne čistenie hračky k dokonalosti. Stačí ju len
na masturbátor nastriekať, nechať minútu pôsobiť a potom opláchnuť.
Nakoniec hračku osušte uterákom a nechajte ju voľne uschnúť. Po vyschnutí
nakoniec môžete masturbátor zavrieť a uložiť ho do originálnej krabice tak, aby
sa nedotýkal ostatných hračiek vo vašom šuplíku slasti. Rôznorodé materiály
pomôcok na seba rady chemicky reagujú a poškodzujú sa.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvárajte ju, nesušte
hračku v rúre ani ju nenechávajte v rozpálenom aute alebo položenú na
radiátore. Poškodila by sa.

Vodeodolnosť

Masturbátor Tenga Flip Orb Rush je vodotesný. Vezmite si ho preto so sebou do sprchy alebo vane a vychutnajte si
dlhý, relaxačný kúpeľ zakončený orgazmickým výbuchom slasti.

Dizajn a tvar

Nenápadný design masturbátora nám trochu pripomína reproduktor. Hračka sa vďaka svojmu prehnutému tvarovaniu
a zaobleným líniám skvele drží v ruke a celkovo pôsobí elegantným a moderným dojmom. Dráždivá vnútorná
štruktúra, ktorú si môžete pozrieť po roztvorení masturbátora, premasíruje penis po celej dĺžke. Vnútri nájdete 10
modrých guličiek (na každej stene päť), ktoré zintenzívnia zážitky z masturbácie. Praktický kryt môžete počas
masírovania mužskej pýchy nasadiť na hornú stranu pomôcky a zabrániť tak otváraniu hračky.

Materiál

Hladký, pevný a odolný obal z ABS plastu vydrží aj ten najsilnejší orgazmický stisk ruky. Vnútri pomôcky nájdete
mäkký, pružný a na dotyk príjemný masturbačný návlek zo zmesi TPR/TPE materiálu, ktorý rozmazná penis po celej
dĺžke.

Farba

Kombinácia elegantnej bielej farby s krištáľovo priezračnou a modrou farbou dodáva pomôcke nádych luxusu.
Podľahnite túžbe po nezabudnuteľných hrátkach a vydajte sa v ústrety novému dobrodružstvu.

Rozmery

Vďaka svojim rozmerom sa masturbátor dobre drží v ruke a schováte ho do každej skrine.
Celková dĺžka: 17,8 cm
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Použiteľná dĺžka: 14 cm
Priemer obalu: 8,6 cm
Priemer rukáva (v kľude): 3,5 cm
Hmotnosť: 415 g
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