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Tenga Flip Orb Crush masturbátor

Údržba

Vodotěsný masturbátor umyjete během chvilky. Stačí ho před i po každém
použití otevřít, namydlit a opláchnout studenou nebo vlažnou vodou. Dezinfekce
pomůcek dotáhne údržbu k dokonalosti. Stačí ji jen na hračku nastříkat, nechat
minutu působit a pak opláchnout. Pak už jen masturbátor osušte měkkým
ručníkem a nechte volně uschnout. Jakmile bude masturbátor suchý, zavřete ho
a uložte do originální krabice. Díky oddělenému skladování od ostatních
pomůcek zabráníte tomu, aby se různorodé materiály hraček dotýkaly a
poškozovaly 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

Hračka má vodotěsnou úpravu. Můžete si s ní proto zpříjemnit nejen ranní
sprchu před odchodem do práce, ale i večerní relax ve vaně.

Design a tvar

Díky svému minimalistickému provedení hračka vypadá trochu jako přenosný reproduktor. Prohnutý tvar se
zaoblenými liniemi podtrhuje futuristický vzhled pomůcky, která se dobře drží v ruce. Intenzivní vnitřní struktura,
kterou si prohlédnete po otevření hračky, rozmazlí hlavně žalud penisu. Jeho sofistikovaných 10 kuliček (na každé
stěně pět) umocní pánům zážitky z masturbace. Šikovná krytka při nasazení na horní stranu hračky zabraňuje
rozevírání masturbátoru během stimulace mužské chlouby a zároveň slouží jako držák při schnutí pomůcky.

Materiál

Pevný a odolný obal z hladkého ABS plastu se snadno čistí a udržuje. Uvnitř masturbátoru najdete měkký
masturbační návlek s výraznou texturou, která se vyrábí ze speciální směsi TPR/TPE materiálu.

Barva

Kombinace lesklé bílé s křišťálově průzračnou a hravou oranžovou barvou vás vyzve k objevování nových rozkoší.
Stačí jen popadnout pomůcku do ruky a s chutí se ponořit do vlastního světa fantazie, pocitů a touhy.

Rozměry

Masturbátor se díky své velikosti hravě vejde do kufru.
 

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