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Tenga Egg Tornado maszturbátor (7,5 cm)

Karbantartás

Ha nem tud ellenállni a kísértésnek, és szeretné többször is kipróbálni a tojást,
csak mossa meg a belsejét, és hagyja szabadon megszáradni. Segédeszközök
fertőtlenítése jól jönnek az erotikus játékok alaposabb tisztításához. Ne felejtsd
el, hogy a maszturbátor egyszeri használatra készült, így néhány művelet után
kissé megváltoztathatja a formáját, de továbbra is hisszük, hogy még néhány
forró pillanatot élvezhetsz vele.

Vízállóság

A tojás finoman elhelyezett kiemelkedései felfrissítik az intim pillanatokat a
fürdőkádban vagy a pezsgőfürdőben. Vízálló kezelésének köszönhetően a játék
azoknak a kalandoroknak is tetszeni fog, akik otthonon kívül szeretnek egy kis
izgalmat élvezni, például egy tó vagy egy gát mellett.

Design és alak

A tervező maszturbátor úgy néz ki, mint egy kis fehér tojás. A műanyag borítóján lévő motívum felfedi a belső
kiemelkedések formáját, amely a boldogság csúcsára viszi a férfiakat. A kütyü sima és lekerekített ívei biztosítják,
hogy ne csak úgy kicsússzon a tenyeréből. Összességében a kütyü játékos és ártatlan benyomást kelt.

Anyag

A kiváló minőségű TPE anyag könnyen nyúlik és simán simul a péniszhez. Puhaságának és rugalmasságának
köszönhetően a játék játékosan nyúlik a teljes pénisz hosszára. A férfiak így ugyanolyan szenvedéllyel fogják élvezni
a maszturbációt, mint a partnerszexet.

Szín

A kerek műanyag csomagolásból egy kis fehér tojás néz rád, amely gyengéd és ártatlan benyomást kelt. Vad
lovaglás, amivel a maszturbátor megjutalmazza a férfiakat, de a tapasztalt vaddisznókat is kellemesen meglepi.

Méretek

A diszkrét tojás jól illeszkedik a kezedbe, és kisebb méreteinek köszönhetően könnyedén elrejtheted egy kis
kézitáska vagy kabát zsebében.

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
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Az alsó rész átmérője maximum: 4,8 cm
Súly: 53 g
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