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Tenga Flip Orb Crush maszturbátor

Karbantartás

A vízálló maszturbátort pillanatok alatt kimoshatja. Csak nyissa ki minden
használat előtt és után, szappanozza be és öblítse le hideg vagy langyos vízzel.
Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesre végzi a karbantartást. Csak
permetezze a játékra, hagyja hatni egy percig, majd öblítse le. Ezután szárítsa
meg a maszturbátort egy puha törülközővel, és hagyja szabadon megszáradni.
Ha a maszturbátor megszáradt, zárja le és tárolja az eredeti dobozában. A többi
segédeszköztől elkülönített tárolásnak köszönhetően megakadályozza, hogy a
játékok különböző anyagai egymáshoz érjenek és károsodjanak.

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 játék vízálló. Ezért nem csak a reggeli zuhanyozáshoz használhatod munkába
indulás előtt, hanem esténként a fürdőben is lazíthatsz vele.

Design és alak

Minimalista dizájnjának köszönhetően a játék kicsit olyan, mint egy hordozható hangszóró. Az ívelt forma lekerekített
vonalakkal kiemeli a készülék futurisztikus megjelenését, amely jól illeszkedik a kézbe. Az intenzív belső szerkezet,
amelyet a játék kinyitása után látni fog, főként a pénisz makkját rontja el. Kifinomult 10 golyója (minden falon öt-öt)
fokozza a férfiak maszturbációs élményét. Az okos burkolat a játék tetejére helyezve megakadályozza, hogy a
maszturbátor kinyíljon a férfi büszkeség stimulációja közben, és egyben tartóként szolgál, amikor az eszköz kiszárad.

Anyag

A sima ABS műanyagból készült erős és tartós burkolat könnyen tisztítható és karbantartható. A maszturbátor
belsejében egy jellegzetes textúrájú puha maszturbációs hüvely található, amely TPR/TPE anyag speciális
keverékéből készült.

Szín

A fényes fehér és a kristálytiszta, játékos narancs szín kombinációja új örömök felfedezésére csábít. Nem kell mást
tenned, mint a kezedbe ragadni a kütyüt, és elmerülni a saját fantázia-, érzés- és vágyvilágodban.

Méretek

Méretének köszönhetően a maszturbátor könnyedén elfér a bőröndben.
Teljes hossza: 17,8 cm
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Használható hossz: 14 cm
Csomag átmérője: 8,6 cm
Ujj átmérője (nyugalmi állapotban): 3,5 cm
Súly: 415 g
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