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Tenga 3D Zen maszturbátor

Karbantartás

Mossa ki a bal hátul lévő vízálló játékot. Minden használat előtt és után habozza
fel a maszturbátort enyhe szappannal, és öblítse le langyos vízzel.
Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesen befejezi a játék tisztítását. Csak
permetezze a maszturbátorra, hagyja hatni egy percig, majd öblítse le. Végül
helyezze vissza a játékot az alapra, és hagyja lecsepegni, vagy törölje le előtte
törölközővel. Ne tegye ki a készüléket 50 °C feletti magas hőmérsékletnek.
Megsérülhet. Száradás után végre elrejtheted a játékot az állvánnyal egy
dobozba vagy egy textilzacskóba úgy, hogy ne érjen hozzá az örömfiókodban
lévő többi játékhoz. A szerszámok különféle anyagai szeretnek kémiai reakcióba
lépni egymással és károsítják egymást.

Vízállóság

A maszturbátor vízálló kialakítású. Ezért használhatja például a zuhany alatt.

Design és alak

Az állványban szépen elhelyezkedő játék feltűnő kialakítása valakiben a modern
hangszórót idézheti. Közelebbről megvizsgálva azonban rájössz, hogy a
feltűnően bordázott felület alatt egy puha és rugalmas maszturbátor rejtőzik,
amelyet használat előtt kifordítanak, így a kiemelkedő barázdák masszírozzák a
péniszt a makktól a gyökérig. A szerszám egyenes, hengeres formája szépen
illeszkedik a kézbe, és még a nők is bírják.

Anyag

Nem akarod majd elengedni a kellemes, puha TPE anyagból készült maszturbációs hüvelyt. Puha felülete a pénisz
minden milliméterét kényezteti.

Szín

Az ártatlan fehér maszturbátor és az elegáns fekete alap kombinációja elrejti a kellemes pillanatok titkát.

Méretek

A játék jól tart a kézben, és játékosan elrejtheti bármelyik éjjeliszekrénybe.

Teljes hossza (hosszabbítással): 14,7 cm
A maszturbátor teljes hossza: 12,2 cm
Maximális hossz nyújtva: 17,9 cm
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Külső átmérő: 4,6 cm
Belső átmérő (nyugalmi állapotban): 1,5 cm
Súly: 142 g
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