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Tenga Egg Lovers masturbátor (7,5 cm)

Karbantartás

Ha nem szeretnéd egy orgazmus után a szemetesbe dobni a Tenga tojást,
alaposan öblítsd le folyó víz alatt és hagyd megszáradni a szabad levegőn.
Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a maszturbátort minden olyan
baktériumtól, amelyet mikroszkóp alatt észre sem venne. Ne feledje, hogy a
tojást egyszeri használatra szánják, így megváltoztathatja az alakját vagy
elveszítheti rugalmasságát.

Vízállóság

A Tenga tojás vízálló kezeléssel rendelkezik. Ez biztosítja az orgazmus
magasságát még a zuhany alatt vagy a fürdőben is.

Design és alak

A romantikus szívnyomattal ellátott borító aranyos és minimalista hangulatú. Alakja tojásra emlékeztet, akárcsak
maga a maszturbátor. És ahogy a csomagolás címkéjén látható motívum is sugallja, a hüvely belsejében egy
jellegzetes, apró szívecskékből álló csipkés szerkezet található. A maszturbátor férfiak és nők tenyerébe is szépen
illeszkedik, így játék közben is könnyen kezelhető.

Anyag

A puha tapintású TPE anyag (termoplasztikus elasztomer) elsősorban kiváló rugalmasságával és kiváló
hőszabályozási képességével fog örömet okozni. A maszturbátor gyorsan alkalmazkodik az emberi test
hőmérsékletéhez. A Tenga játékot egy tál meleg vízben is felmelegítheti játék előtt.

Szín

Az elegáns fekete, rózsaszín szívecskékkel díszített csomagolásban lágy fehér színű maszturbátor található. Az urak
így egy erős és érezhető orgazmus felé mennek.

Méretek

A maszturbátort kifejezetten a makk stimulálására tervezték, de rugalmas anyagának köszönhetően az egész férfi
büszkeségre kiterjed. A tojás egyik előnye a kompakt csomagolása, kiváló utazáshoz.

Hossza: 7,5 cm
Felső rész átmérője: 2,5 cm
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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