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Tenga Egg Tornado masturbátor (7,5 cm)

Údržba

Pokud neodoláte pokušení a budete chtít vajíčko vyzkoušet opakovaně, stačí
jen omýt jeho vnitřní část a nechat ho volně uschnout. Dezinfekce pomůcek
přijdou vhod při důkladnější očistě erotických hraček. Nezapomeňte, že
masturbátor se vyrábí jako jednorázový, takže po několika akcích možná
trochu změní svůj tvar, ale my i tak věříme, že si s ním ještě pár žhavých
chvilek užijete.

Voděodolnost

Rafinovaně umístěné výstupky vajíčka osvěží intimní chvíle ve vaně nebo
vířivce. Díky své vodotěsné úpravě potěší hračka i dobrodruhy, kteří si rádi užijí
trochu vzrušení i mimo domov, třeba u rybníka nebo přehrady.

Design a tvar

Designový masturbátor vypadá jako malé bílé vajíčko. Motiv na jeho plastovém obalu odhaluje tvar vnitřních
výstupků, které vynesou muže na vrchol blaha. Hladké a oblé křivky pomůcky zajistí, že z vaší dlaně jen tak
nevyklouzne. Celkově působí pomůcka hravým a nevinným dojmem.

Materiál

Kvalitní TPE materiál se snadno roztáhne a hladce splyne s penisem. Díky své měkkosti a pružnosti se hračka hravě
natáhne na délku celého penisu. Pánové si tak vychutnají masturbaci se stejnou vášní jako partnerský sex.

Barva

Z kulatého plastového obalu na vás vykoukne malé bílé vajíčko, které působí něžným a nevinným dojmem. Divoká
jízda, kterou masturbátor odmění muže, ale příjemně překvapí i zkušené kance.

Rozměry

Diskrétní vajíčko se dobře drží v ruce a díky menším rozměrům ho hravě schováte do malé kabelky nebo kapsy
od bundy.

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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