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Tenga Geo Glacier masturbátor

Údržba

Údržbu vodotěsné pomůcky zvládnete levou zadní. Po každém použití
masturbátor pořádně propláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek
zbaví hračku i mikroskopických nečistot, kterých byste si na první pohled
nevšimli. Po opláchnutí převraťte masturbační návlek zase zpátky do původní
podoby (aby stimulační výstupky byly opět z vnější strany) a položte hračku na
odkapávací stojánek. Černé dno je odnímatelné. Buď do něj nechte stéct
všechnu vodu a pak ho ze spodní strany vycvakněte a vylijte, nebo samostatné
síťované dno položte např. na umyvadlo a nechte hračku vyschnout. Před
sušením ale nejdřív odstraňte širší trubičku, která se používá během cestování
nebo skladování pomůcky proto, aby se masturbátor neslepil. Po jejím
odstranění vám na stojánku zůstane menší, úzká tyčinka, na které pomůcka
vyschne. Do suchého masturbátoru vložte zase širší trubičku a postavte ho na
stojánek. Celou hračku pak uzavřete do plastového obalu a schovejte ji třeba
do šuplíku nočního stolku. 

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 je vodotěsný. Přizvěte ho proto k vodním hrátkám ve vaně nebo sprše a dopřejte si příjemnou, uvolňující
rozkoš večer před spaním nebo ráno předtím, než odejdete do práce.

Design a tvar

Kulatý bílý mastubátor schovaný v černo-průhledném designovém obalu vypadá trochu jako ledovec, mozek nebo
květák. Dobře se drží v ruce, a i když slouží hlavně k promasírování žaludu, můžete ho natáhnout i na délku celého
penisu. Celkově hračka vypadá nadčasově a luxusně. Využijete ji proto třeba jako dárek k narozeninám nebo výročí.

Materiál

Samotný masturbátor se vyrábí z měkkého, hebkého a pružného TPE, které rychle přijme teplotu lidského těla.
Designový černý obal s průhledným průčelím je zase z odolného ABS plastu.

Barva

Bílá barva působí minimalisticky a moderně. Nažhaví vás na dlouhé a pomalé rozmazlování mužského penisu.
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Rozměry

Malý, ale šikovný masturbátor hezky padne do dlaně a natáhne se na celou délku průměrně velkého penisu. 

Rozměry: 108 x 108 x 106 cm
Maximální natažení: 17 cm
Maximální šířka: 5 cm
Hmotnost: 340 g
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