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Tenga Egg Wind maszturbátor (7,5 cm)

Karbantartás

Ha úgy dönt, hogy teszteli a tojás tartósságát, önkielégítés után
megfordíthatja, langyos vízzel lemoshatja a szerkezeti részt, és hagyja
alaposan megszáradni. Az általános tisztításban is segít Segédeszközök
fertőtlenítése. Sajnos a hosszú távú használatban nem lehet túlságosan bízni,
mert a Tenga márka eldobható készülékként gyártja a készüléket.

Vízállóság

A vidám tojással még a vízi játékok alatt is jól fogsz szórakozni, mert vízálló. A
Tenga Egg Wind maszturbátorral úgy érezheted magad, mint egy vízi
csúszdán, ahol az utazás végén egy gyors és szép nedves orgazmus vár rád.

Design és alak

A maszturbátor úgy néz ki, mint egy húsvéti tojás, egy kicsit más, bűnös üzenettel. A kütyü dizájnos borítója finoman
felfedi a belső kiemelkedések formáját, ami vad utazást biztosít majd. A lekerekített formáknak és a sima felületnek
köszönhetően a tojás kesztyűként illeszkedik a tenyerébe.

Anyag

A puha és rugalmas TPE anyag kombinálja a PVC-t és a szilikont. Ezen anyagok tökéletes összjátéka a puha emberi
bőr érzetét kelti. Az innovatív anyag így fokozza az önkielégítés élményét, és a férfiak szuperszonikus sebességgel
indulnak el egy elragadó orgazmikus robbanás felé.

Szín

A díszes kék ívekkel díszített burkolat alatt egy tiszta fehér tojás látható, amely játékos és ártatlan benyomást kelt. A
szemet gyönyörködtető erotikus eszköz nem kerüli el a férfiak és nők kíváncsi tekintetét, akik szeretnék felfedezni,
mi is rejtőzik valójában a játék szűz fehér színe mögött.

Méretek

A maszturbátor tökéletesen illeszkedik a kézbe, jól tart és kompakt méreteivel elfér egy pénztárcában vagy kisebb
poggyászban.

Hossza: 7,5 cm
Felső rész átmérője: 2,5 cm
A középső rész átmérője: 4,9 cm
Az alsó rész átmérője minimum: 3,6 cm
Az alsó rész átmérője maximum: 4,8 cm
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