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Tenga Egg Wind masturbátor (7,5 cm)

Údržba

Pokiaľ sa rozhodnete otestovať výdrž vajíčka, po masturbácii ho môžete
prevrátiť, umyť štruktúrovanú časť prúdom vlažnej vody a nechať dôkladne
vyschnúť. S celkovou očistou potom pomôže aj Dezinfekcia pomôcok. Na
dlhodobé používanie sa ale, bohužiaľ, nemôžete veľmi spoľahnúť, pretože
značka Tenga vyrába pomôcku ako jednorazovú.

Vodeodolnosť

S veselým vajíčkom si užijete veľa zábavy aj počas vodných hier, pretože je
vodotesné. S masturbátorom Tenga Egg Wind si budete pripadať ako na
tobogane, kde vás na konci jazdy čaká rýchly a pekne mokrý orgazmus.

Dizajn a tvar

Masturbátor svojím vzhľadom pripomína veľkonočné vajíčko s trochu iným, hriešnym posolstvom. Dizajnový obal
pomôcky rafinovane prezrádza tvar vnútorných výstupkov, ktoré sa postarajú o divokú jazdu. Vďaka oblým tvarom a
hladkému povrchu padne vajíčko do dlane ako uliate.

Materiál

Mäkký a pružný TPE materiál v sebe kombinuje PVC a silikón. Dokonalá súhra týchto látok evokuje pocit hebkej
ľudskej pokožky. Inovatívny materiál tak umocňuje zážitok z masturbácie a páni sa vydajú nadzvukovou rýchlosťou
v ústrety slastnému orgazmickému výbuchu.

Farba

Pod obalom zdobeným efektnými modrými krivkami sa vyníma čisto biele vajíčko, pôsobiace hravým a nevinným
dojmom. Pútavá erotická pomôcka neunikne zvedavým pohľadom mužov a žien, ktorí budú chcieť objaviť, čo sa za
panensky bielou farbou hračky naozaj skrýva.

Rozmery

Masturbátor skvele padne do ruky, dobre sa drží a s kompaktnými rozmermi sa zmestí do kabelky alebo menšej
batožiny.

Dĺžka: 7,5 cm
Priemer vrchnej časti: 2,5 cm
Priemer strednej časti: 4,9 cm
Priemer spodnej časti minimálny: 3,6 cm
Priemer spodnej časti maximálny: 4,8 cm
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Hmotnosť: 53 g
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