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Tenga Egg Tornado masturbátor (7,5 cm)

Údržba

Pokiaľ neodoláte pokušeniu a budete chcieť vajíčko vyskúšať opakovane, stačí
len umyť jeho vnútornú časť a nechať ho voľne uschnúť. Dezinfekcia pomôcok
príde vhod pri dôkladnejšej očiste erotických hračiek. Nezabudnite, že
masturbátor sa vyrába ako jednorazový, takže po niekoľkých akciách možno
trochu zmení svoj tvar, ale my aj tak veríme, že si s ním ešte pár horúcich
chvíľok užijete.

Vodeodolnosť

Rafinovane umiestnené výstupky vajíčka osviežia intímne chvíle vo vani alebo
vírivke. Vďaka svojej vodotesnej úprave poteší hračka aj dobrodruhov, ktorí si
radi užijú trochu vzrušenia aj mimo domova, napríklad pri rybníku alebo
priehrade.

Dizajn a tvar

Dizajnový masturbátor vyzerá ako malé biele vajíčko. Motív na jeho plastovom obale odhaľuje tvar vnútorných
výstupkov, ktoré vynesú muža na vrchol blaha. Hladké a oblé krivky pomôcky zaistia, že z vašej dlane len tak
nevykĺzne. Celkovo pôsobí pomôcka hravým a nevinným dojmom.

Materiál

Kvalitný TPE materiál sa ľahko roztiahne a hladko splynie s penisom. Vďaka svojej mäkkosti a pružnosti sa hračka
hravo natiahne na dĺžku celého penisu. Páni si tak vychutnajú masturbáciu s rovnakou vášňou ako partnerský sex.

Farba

Z okrúhleho plastového obalu na vás vykukne malé biele vajíčko, ktoré pôsobí nežným a nevinným dojmom. Divoká
jazda, ktorou masturbátor odmení muža, ale príjemne prekvapí aj skúsených kancov.

Rozmery

Diskrétne vajíčko sa dobre drží v ruke a vďaka menším rozmerom ho hravo schováte do malej kabelky alebo vrecka
od bundy.

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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