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Tenga Flip Orb Rush maszturbátor

Karbantartás

Mossa ki a bal hátul lévő vízálló játékot. Minden használat előtt és után nyissa
ki a maszturbátort, szappanozza be enyhe szappannal, és öblítse le puha falait
langyos vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesen befejezi a játék
tisztítását. Csak permetezze a maszturbátorra, hagyja hatni egy percig, majd
öblítse le. Végül törölközővel szárítsa meg a játékot, és hagyja szabadon
megszáradni. Végül száradás után lecsukhatja a maszturbátort és tárolhatja az
eredeti dobozában, hogy ne érjen hozzá az élvezeti fiókban lévő többi játékhoz.
A szerszámok különféle anyagai szeretnek kémiai reakcióba lépni egymással
és károsítják egymást.

Ne tegye ki a készüléket 50 °C feletti magas hőmérsékletnek. Ne forralja fel, ne
szárítsa a játékot a sütőben, és ne hagyja forró autóban vagy radiátoron. Kárt
tenne magának.

Vízállóság

A Tenga Flip Orb Rush maszturbátor vízálló. Tehát vigye magával a zuhanyozásba vagy a fürdőbe, és élvezze a
hosszú, pihentető fürdőt, amely orgazmikus örömkitöréssel végződik.

Design és alak

A maszturbátor feltűnő kialakítása egy kicsit hangszóróra emlékeztet. Ívelt formájának és lekerekített vonalainak
köszönhetően a játék tökéletesen illeszkedik a kézbe, és összességében elegáns és modern benyomást kelt. Az
irritáló belső szerkezet, amely a maszturbátor kinyitása után látható, teljes hosszában masszírozza a péniszt. A
belsejében 10 kék golyót találsz (falonként ötöt), amelyek fokozzák a maszturbáció élményét. A praktikus huzatot a
szerszám tetejére helyezheti, miközben masszírozza a férfi büszkeséget, és így megakadályozza a játék kinyílását.

Anyag

Az ABS műanyagból készült, sima, erős és tartós tok a legerősebb orgazmusos kézfogást is kibírja. A készülék
belsejében egy puha, rugalmas és kellemes tapintású, TPR/TPE anyag keverékéből készült maszturbációs hüvely
található, amely teljes hosszában kényezteti a péniszt.

Szín

Az elegáns fehér szín kombinációja a kristálytiszta és kék színnel luxust ad a szerszámnak. Engedjen a felejthetetlen
játékok utáni vágynak, és induljon el egy új kaland felé.

Méretek

Méreteinek köszönhetően a maszturbátor jól illeszkedik a kezedbe, és bármelyik szekrénybe elrejtheted.
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Teljes hossza: 17,8 cm
Használható hossz: 14 cm
Csomag átmérője: 8,6 cm
Ujj átmérője (nyugalmi állapotban): 3,5 cm
Súly: 415 g
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