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Tenga Geo Coral maszturbátor

Karbantartás

A vízálló készülék karbantartását a bal hátuljával tudja megoldani. Minden
használat után alaposan öblítse le a maszturbátort langyos vízzel.
Segédeszközök fertőtlenítése még a mikroszkopikus méretű szennyeződésektől
is megtisztítja a játékot, amelyet első pillantásra nem venne észre. Öblítés után
fordítsa vissza a maszturbációs hüvelyt az eredeti formájába (hogy a
stimulációs kiemelkedések ismét kívülre kerüljenek), és helyezze a játékot a
csepegtető állványra. Fekete alsó része levehető. Vagy hagyja az összes vizet
belefolyni, majd kattintson alulról és öntse ki, vagy helyezze a különálló hálós
alját például a mosogatóra, és hagyja megszáradni. De szárítás előtt először
távolítsa el a szélesebb csövet, amelyet utazás vagy a készülék tárolása során
használnak, hogy a maszturbátor ne tapadjon össze. Levétele után egy kisebb,
keskeny pálcika marad az állványon, amin szárad a készülék. Helyezze be a
szélesebb csövet a száraz maszturbátorba, és helyezze az állványra. Ezután
zárja be az egész játékot egy műanyag zacskóba, és rejtse el például az
éjjeliszekrény fiókjába.

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 maszturbátor vízálló. Vedd be a zuhany alá, és élvezd az izgalmas kikapcsolódást a meleg víz alatt.

Design és alak

A kerek, fehér masztubátor fekete-átlátszó dizájncsomagban trónol, és textúrájának köszönhetően korallzátonyra
emlékeztet. Kellemes kézben tartani, és ha főleg a makkot masszírozod is vele, akkor is a teljes pénisz hosszára
nyújthatod. Összességében a modul modernnek és fényűzőnek tűnik. Ezért születésnapi vagy évfordulós ajándéknak
is megfelel.

Anyag

A maszturbációs hüvely puha és rugalmas TPE anyagból készült, amely gyorsan felmelegszik az emberi test
hőmérsékletére. A változatosság kedvéért az érdekes fekete tok átlátszó ablakkal strapabíró ABS műanyagból
készült.

Szín

A fehér szín ártatlannak és csábítónak tűnik. Felébreszti benned a vágyat, hogy új tapasztalatokat fedezz fel.
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Méretek

Kompakt méreteinek köszönhetően a maszturbátor jól illeszkedik a kézbe, és bármilyen hátizsákba vagy bőröndbe
elfér.

Méretek: 108 x 108 x 106 cm
Maximális nyúlás: 17 cm
Maximális szélesség: 5 cm
Súly: 340 g

mailto:hello@sexyelephant.hu

