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Tenga Egg Mesh masturbátor (7,5 cm)

Údržba

Jestli je vám líto šikovné vajíčko poslat po jedné akci do věčných lovišť, zkuste
ho důkladně omýt a nechat vyschnout. Dezinfekce pomůcek pomůžou
s pečlivější očistou. Nezapomeňte, že vajíčko se vyrábí jako jednorázové, takže
při opakovaném použití může změnit tvar nebo částečně ztratit svoji pružnost.

Voděodolnost

Vajíčko Tenga je vodotěsné. Přizvěte si proto do sprchy nebo vířivky dalšího
pomocníka, který se s nadšením postará o rychlou sexuální jízdu plnou
jiskřivých momentů.

Design a tvar

Pomůcka působí hravým, ale nenápadným dojmem. Motiv na plastovém obalu naznačuje tvar vnitřních výstupků,
které vynesou muže raketovou rychlostí na vrchol blaha. Samotný masturbátor vypadá jako klasické bílé vajíčko.
Díky jeho oblému tělu a hladkému povrchu při stimulaci penisu skvěle padne do ruky.

Materiál

Elastický TPE materiál si zamilujete pro jeho hebkost a elastičnost. Prožitek z masturbace nebo z hrátek s partnerkou
se tak zintenzivní a pánové se vydají na cestu do ráje, kde na ně čeká spousta hříšného potěšení.

Barva

Z plastového obalu s efektní fialovou síťovinou na vás vykoukne bílé vajíčko, které okamžitě vyvolá vlnu zvědavosti.
Sněhově bílá barva sice působí nevinně, ale nenechte se zmást. Tenga Egg Mesh nepatří mezi žádné svatoušky.

Rozměry

Masturbátor se hravě uvelebí ve vaší dlani, ze které jen tak nevyklouzne, a díky malým rozměrům ho schováte do
kapsy nebo menšího zavazadla.

Délka: 7,5 cm
Průměr vrchní části: 2,5 cm
Průměr střední části: 4.9 cm
Průměr spodní části minimální: 3,6 cm
Průměr spodní části maximální: 4,8 cm
Hmotnost: 53 g
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