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Maska Playboy Bunny

Údržba

Maska má vodoodolnú úpravu, preto jej údržbu hravo zvládnete. Pokiaľ na
vnútornej strane nájdete zvyšky make-upu alebo iné nečistoty, jemne ich utrite
vlhkou handričkou s kvapkou neutrálneho mydla. Masku ale nedrhnite, aby ste
nepoškodili jej povrch, a nenamáčajte ju vo vode. Kovové nity sú náchylné na
koróziu a mohli by časom hrdzavieť. Suchú masku uložte do originálnej
krabičky, oddelene od ostatných pomôcok, kde si rada počká na svoju ďalšiu
zmyselnú rolu. Zabránite tým aj vzájomnému pôsobeniu rôznorodých
materiálov, ktoré sa môžu poškodiť.

Vodeodolnosť

Maska má vodoodolný povrch uľahčujúci údržbu, ale do sprchy alebo vane si ju so sebou neberte. Kovové nity by
mohli začať korodovať.

Dizajn a tvar

Maska pôsobí dráždivým dojmom, ktorý umocňuje jej kvalitné spracovanie vyladené do posledného detailu.
Jednotlivé diely masky sú k sebe prichytené výraznými kovovými nitmi. Modelu nechýbajú ani dlhé ušká, typické pre
roleplay zajačika. Pomôcka sa dobre drží v ruke a ľahko ju nasadíte na tvár. Na hlavu ju pripnete pomocou troch
popruhov s opaskovou prackou (dvoch postranných a jedného vertikálneho medzi uškami). Môžete sa preto
spoľahnúť, že maska nespadne z hlavy ani pri drsnejších BDSM hrách.

Materiál

Kvalitný polyuretán vyzerá skoro ako pravá koža a dodáva maske jej pevný tvar. Vnútorná strana masky má
zamatový povrch, aby nedráždila jemnú kožu tváre. Dominantný vzhľad umocňujú ozdobné kovové nity.

Farba

Tajomná čierna farba s kvapkou striebornej roztočí kolotoč odvážnych BDSM hier a fantázií.

Rozmery

Vďaka univerzálnej veľkosti maska pristane každému sexy zajačikovi. Nastaviteľné pásiky si upravíte na mieru podľa
obvodu hlavy.

Obvod hlavy: 55 cm
Šírka masky: 21 cm
Výška masky bez uší: 15 cm
Dĺžka uší: 17 cm
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Priemer uší v najširšej časti: 8 cm
Hmotnosť: 290 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

