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Tenga Flip Orb Rush masturbátor

Údržba

Vodotěsnou hračku umyjete levou zadní. Před i po každém použití masturbátor
otevřete, namydlete jemným mýdlem a vlažnou vodou opláchněte jeho měkké
stěny. Dezinfekce pomůcek dotáhne čištění hračky k dokonalosti. Stačí ji jen na
masturbátor nastříkat, nechat minutu působit a pak opláchnout. Nakonec
hračku osušte ručníkem a nechte ji volně uschnout. Po vyschnutí nakonec
můžete masturbátor zavřít a uložit ho do originální krabice tak, aby se
nedotýkal ostatních hraček ve vašem šuplíku slasti. Různorodé materiály
pomůcek na sebe rády chemicky reagují a poškozují se.

Nevystavujte pomůcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvařujte ji, nesušte
hračku v troubě ani ji nenechávejte v rozpáleném autě nebo položenou na
radiátoru. Poškodila by se. 

Voděodolnost

Masturbátor Tenga Flip Orb Rush je vodotěsný. Vezměte si ho proto s sebou do sprchy nebo vany a vychutnejte si
dlouhou, relaxační koupel zakončenou orgasmickým výbuchem slasti.

Design a tvar

Nenápadný design masturbátoru nám trochu připomíná reproduktor. Hračka se díky svému prohnutému tvarování a
zaobleným liniím skvěle drží v ruce a celkově působí elegantním a moderním dojmem. Dráždivá vnitřní struktura,
kterou si můžete prohlédnout po rozevření masturbátoru, promasíruje penis po celé délce. Uvnitř najdete 10 modrých
kuliček (na každé stěně pět), které zintenzivní prožitky z masturbace. Praktický kryt můžete během masírování
mužské chlouby nasadit na horní stranu pomůcky a zabránit tak otevírání hračky.
 

Materiál

Hladký, pevný a odolný obal z ABS plastu vydrží i ten nejsilnější orgasmický stisk ruky. Uvnitř pomůcky najdete
měkký, pružný a na dotek příjemný masturbační návlek ze směsi TPR/TPE materiálu, který rozmazlí penis po celé
délce.
 

Barva

Kombinace elegantní bílé barvy s křišťálově průzračnou a modrou barvou dodává pomůcce nádech luxusu.
Podlehněte touze po nezapomenutelných hrátkách a vydejte se vstříc novému dobrodružství.
 

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Rozměry

Díky svým rozměrům se masturbátor dobře drží v ruce a schováte ho do každé skříně.
 

Celková délka: 17,8 cm
Použitelná délka: 14 cm
Průměr obalu: 8,6 cm
Průměr rukávu (v klidu): 3,5 cm
Hmotnost: 415 g
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