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Tenga Geo Glacier masturbátor

Údržba

Údržbu vodotesnej pomôcky zvládnete ľavou zadnou. Po každom použití
masturbátor poriadne prepláchnite prúdom vlažnej vody. Dezinfekcia pomôcok
zbaví hračku aj mikroskopických nečistôt, ktoré by ste si na prvý pohľad
nevšimli. Po opláchnutí prevráťte masturbačný návlek zase späť do pôvodnej
podoby (aby stimulačné výstupky boli opäť z vonkajšej strany) a položte hračku
na odkvapkávací stojan. Čierne dno je odnímateľné. Buď do neho nechajte
stiecť všetku vodu a potom ho zo spodnej strany vycvaknite a vylejte, alebo
samostatné sieťované dno položte napr. na umývadlo a nechajte hračku
vyschnúť. Pred sušením ale najskôr odstráňte širšiu trubičku, ktorá sa používa
počas cestovania alebo skladovania pomôcky preto, aby sa masturbátor
nezlepil. Po jej odstránení vám na stojane zostane menšia, úzka tyčinka, na
ktorej pomôcka vyschne. Do suchého masturbátora vložte zase širšiu trubičku
a postavte ho na stojan. Celú hračku potom uzavrite do plastového obalu a
schovajte ju napríklad do šuplíka nočného stolíka.

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 je vodotesný. Prizvite ho preto k vodným hrátkam vo vani alebo sprche a doprajte si príjemnú,
uvoľňujúcu rozkoš večer pred spaním alebo ráno predtým, než odídete do práce.

Dizajn a tvar

Okrúhly biely mastubátor schovaný v čierno-priehľadnom dizajnovom obale vyzerá trochu ako ľadovec, mozog alebo
karfiol. Dobre sa drží v ruke, a aj keď slúži hlavne na premasírovanie žaluďa, môžete ho natiahnuť aj na dĺžku celého
penisu. Celkovo hračka vyzerá nadčasovo a luxusne. Využijete ju preto napríklad ako darček k narodeninám alebo
výročiu.

Materiál

Samotný masturbátor sa vyrába z mäkkého, hebkého a pružného TPE, ktoré rýchlo prijme teplotu ľudského tela.
Dizajnový čierny obal s priehľadným priečelím je zase z odolného ABS plastu.

Farba

Biela farba pôsobí minimalisticky a moderne. Nažhaví vás na dlhé a pomalé rozmaznávanie mužského penisu.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Rozmery

Malý, ale šikovný masturbátor pekne padne do dlane a natiahne sa na celú dĺžku priemerne veľkého penisu.

Rozmery: 108 x 108 x 106 cm
Maximálne natiahnutie: 17 cm
Maximálna šírka: 5 cm
Hmotnosť: 340 g
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