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Tenga Flip Orb Crush masturbátor

Údržba

Vodotesný masturbátor umyjete počas chvíľky. Stačí ho pred aj po každom
použití otvoriť, namydliť a opláchnuť studenou alebo vlažnou vodou. Dezinfekcia
pomôcok dotiahne údržbu k dokonalosti. Stačí ju len na hračku nastriekať,
nechať minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Potom už len masturbátor osušte
mäkkým uterákom a nechajte voľne uschnúť. Akonáhle bude masturbátor suchý,
zatvorte ho a uložte do originálnej krabice. Vďaka oddelenému skladovaniu od
ostatných pomôcok zabránite tomu, aby sa rôznorodé materiály hračiek dotýkali
a poškodzovali 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

Hračka má vodotesnú úpravu. Môžete si s ňou preto spríjemniť nielen rannú
sprchu pred odchodom do práce, ale aj večerný relax vo vani.

Dizajn a tvar

Vďaka svojmu minimalistickému prevedeniu hračka vyzerá trochu ako prenosný reproduktor. Prehnutý tvar so
zaoblenými líniami podčiarkuje futuristický vzhľad pomôcky, ktorá sa dobre drží v ruke. Intenzívna vnútorná
štruktúra, ktorú si prezriete po otvorení hračky, rozmazná hlavne žaluď penisu. Jeho sofistikovaných 10 guličiek (na
každej stene päť) umocnia pánom zážitky z masturbácie. Šikovná krytka pri nasadení na hornú stranu hračky
zabraňuje otváraniu masturbátora počas stimulácie mužskej pýchy a zároveň slúži ako držiak pri schnutí pomôcky.

Materiál

Pevný a odolný obal z hladkého ABS plastu sa ľahko čistí a udržuje. Vnútri masturbátora nájdete mäkký masturbačný
návlek s výraznou textúrou, ktorá sa vyrába zo špeciálnej zmesi TPR/TPE materiálu.

Farba

Kombinácia lesklej bielej s krištáľovo priezračnou a hravou oranžovou farbou vás vyzve na objavovanie nových
rozkoší. Stačí len chytiť pomôcku do ruky as chuťou sa ponoriť do vlastného sveta fantázie, pocitov a túžby.

Rozmery

Masturbátor sa vďaka svojej veľkosti hravo zmestí do kufra.
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Celková dĺžka: 17,8 cm
Použiteľná dĺžka: 14 cm
Priemer obalu: 8,6 cm
Priemer rukáva (v kľude): 3,5 cm
Hmotnosť: 415 g
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