
NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Tenga Egg Lovers masturbátor (7,5 cm)

Údržba

Pokiaľ nechcete Tenga vajíčko po jednom orgazme vyhodiť do koša, dôkladne
ho opláchnite pod tečúcou vodou a nechajte uschnúť na voľnom vzduchu.
Dezinfekcia pomôcok zbaví masturbátor všetkých baktérií, ktoré by ste si
nevšimli ani pod mikroskopom. Nezabudnite, že je vajíčko určené na
jednorazové použitie, takže môže zmeniť tvar alebo čiastočne stratiť svoju
pružnosť.

Vodeodolnosť

Tenga vajíčko má vodotesnú úpravu. Postará sa tak o orgazmické výšiny aj v
sprche alebo vani.

Dizajn a tvar

Romantický obal s potlačou srdiečok pôsobí roztomilým a minimalistickým dojmom. Svojím tvarom pripomína,
rovnako ako samotný masturbátor, vajíčko. A ako už napovedá aj motív na etikete obalu, vo vnútri návleku nájdete
výraznú vrúbkovanú štruktúru poskladanú z malých srdiečok. Masturbátor pekne padne do mužskej aj ženskej dlane,
takže sa s ním pri hrátkach dobre manipuluje.

Materiál

Na dotyk hebký TPE materiál (termoplastický elastomér) vás nadchne hlavne výbornou elasticitou a skvelými
termoregulačnými schopnosťami. Masturbátor sa totiž rýchlo prispôsobí teplote ľudského tela. Pred hrátkami môžete
Tenga hračku tiež zahriať v miske s teplou vodou.

Farba

Vnútri elegantného čierneho obalu s potlačou ružových srdiečok nájdete masturbátor v nežnej bielej farbe. Páni sa
tak vydajú v ústrety silnému a precítenému orgazmu.

Rozmery

Masturbátor je špeciálne navrhnutý hlavne na stimuláciu žaluďa, ale vďaka pružnému materiálu sa natiahne na celú
mužskú pýchu. K výhodám vajíčka patrí aj jeho kompaktné balenie, parádne na cestovanie.

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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