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Tenga Egg Lovers masturbátor (7,5 cm)

Údržba

Pokud nechcete Tenga vajíčko po jednom orgasmu vyhodit do koše, důkladně
ho opláchněte pod tekoucí vodou a nechte uschnout na volném vzduchu.
Dezinfekce pomůcek zbaví masturbátor všech bakterií, kterých byste si
nevšimli ani pod mikroskopem. Nezapomeňte, že je vajíčko určené k
jednorázovému použití, takže může změnit tvar nebo částečně ztratit svoji
pružnost.

Voděodolnost

Tenga vajíčko má vodotěsnou úpravu. Postará se tak o orgasmické výšiny i ve
sprše nebo vaně.

Design a tvar

Romantický obal s potiskem srdíček působí roztomilým a minimalistickým dojmem. Svým tvarem připomíná, stejně
jako samotný masturbátor, vajíčko. A jak už napovídá i motiv na etiketě obalu, uvnitř návleku najdete výraznou
vroubkovanou strukturu poskládanou z malých srdíček. Masturbátor hezky padne do mužské i ženské dlaně, takže se
s ním při hrátkách dobře manipuluje.

Materiál

Na dotek hebký TPE materiál (termoplastický elastomer) vás nadchne hlavně výbornou elasticitou a skvělými
termoregulačními schopnostmi. Masturbátor se totiž rychle přizpůsobí teplotě lidského těla. Před hrátkami můžete
Tenga hračku taky zahřát v misce s teplou vodou.

Barva

Uvnitř elegantního černého obalu s potiskem růžových srdíček najdete masturbátor v něžné bílé barvě. Pánové se tak
vydají vstříc silnému a procítěnému orgasmu.

Rozměry

Masturbátor je speciálně navržený hlavně ke stimulaci žaludu, ale díky pružnému materiálu se natáhne na celou
mužskou chloubu. K výhodám vajíčka patří i jeho kompaktní balení, parádní pro cestování.

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
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Hmotnost: 53 g
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