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LateX maska Second Skin

Údržba

Pred nasadením masky na hlavu ju prepudrujte alebo nalubrikujte silikónovým
olejom. Po akcii ju potom starostlivo opláchnite pod tečúcou vodou a buď
masku osušte uterákom, alebo počkajte, až sama uschne. Správna
Starostlivosť o latexové pomôcky predĺži životnosť latexovej bielizne a dodá mu
jej preslávený lesk a krásu. Pri skladovaní masky dajte pozor, aby neprišla do
kontaktu s kovovými alebo silikónovými predmetmi a aby na ňu ani nesvietilo
slniečko. Všetky tieto tri veci by mohli latexovú bielizeň poškodiť.

Vodeodolnosť

Latexová maska Second Skin je vodeodolná. Zapojte ju preto do pissing hier,
pretože po použití ju jednoducho očistíte prúdom vody.

Dizajn a tvar

Po rozbalení vyzerá maska ako dobre uválený, plochý kúsok gumy. Po naleštení silikónovými olejmi sa ale premení
na zvodnú latexovú kuklu na hlavu, ktorá k tvári priľne ako druhá koža. Vďaka svojmu tvarovaniu sa dobre drží v ruke
a ľahko sa nasadzuje.

Materiál

Maska sa vyrába z pružného latexového materiálu, ktorý svojou vôňou pripomína gumu. Páči sa nám, že je na dotyk
hladký ako sklo, a preto skvele vykreslí každý rys tváre. Nezabúdajte ale, že prírodný latex môže u citlivých jedincov
vyvolať alergickú reakciu.

Farba

Pôvabná čierna farba vás navnadí na tajomné BDSM hrátky.

Rozmery

Maska sa vďaka univerzálnej veľkosti S–L prispôsobí veľkosti hlavy.

Výška: 35 cm
Šírka od nosa k temenu: 28 cm
Šírka krku: 19,5 cm
Otvor pre oči: 6 × 3,5 cm

https://www.ruzovyslon.sk/starostlivost-o-latexove-pomocky/
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Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade poškodenej alebo inak podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej fyzickej
kondícii.
• Neodovzdávajte výrobok tretím osobám. Predídete tak ochoreniam a infekciám.
• Starostlivo si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste sa vyhli prípadným alergickým reakciám.
• Pokiaľ sa u Vás objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otlačeniny, zafarbenie alebo iné ťažkosti,
okamžite ho prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné
nebezpečenstvo.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania bezpečnostných pokynov nie je
možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
Všeobecné informácie o latexe
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• Výrobok je vyrobený z latexu z prírodného kaučuku, ktorý môže spôsobovať alergie. Ak sa vyskytnú telesné
príznaky alebo zdravotné problémy, okamžite vyhľadajte lekára.
• Latex je extrémne pružný, ale taktiež ho možno ľahko poškodiť. Pri manipulácii s latexom sa preto vyvarujte
ostrých predmetov ako sú napríklad sponky na vlasy, šperky, alebo aj dlhé nechty.
• Prípadné povrchové defekty, “stekliny” vznikajú výrobou a nepredstavujú výrobnú vadu.
 
Používanie latexových výrobkov
 
• Dbajte na šetrné používanie výrobku.
• Pred prvým použitím očistite výrobok podľa pokynov na ošetrovanie (viď nižšie)
• Pred nasadením jemne poprášte vnútro latexového výrobku latexovým púdrom. To uľahčí nasadenie a chráni
výrobok pred poškodeniami, ako sú trhliny atď.
• Po použití výrobok opäť pomaly zložte zo svojho tela.
 
Starostlivosť o latex
 
• Po každom použití je nutné produkt ručne vyčistiť vo vlažnej vode so špeciálnym umývacím prostriedkom alebo
jemným mydlom. Zvyšky mydla vypláchnite studenou vodou.
• Po umytí vytrite výrobok suchou mäkkou utierkou nepúšťajúcou vlákna.
• Väčšie výrobky za účelom vysušenia rozprestrite na uterák. Najprv nechajte vyschnúť vnútornú a potom vonkajšiu
stranu. Dbajte na to, aby boli kompletne vysušené zipsy, detaily a vrecká.
• Úplne vysušený výrobok pred uložením zľahka napudrujte latexovým práškom.
• Uchovávajte výrobok na čistom, chladnom a suchom mieste. Vyvarujte sa priameho slnečného svetla a silnej
vlhkosti.
• Aby nedochádzalo k chemickým reakciám, skladujte výrobok samostatne. Neskladujte ho s inými výrobkami z
odlišných materiálov.
• Pokiaľ si prajete silný lesk, odporúčame sprej na latex.
(Pozor: Nebezpečenstvo pošmyknutia v dôsledku rozprášenej hmly.)

Informácie o likvidácii odpadov

• Obalový materiál nevyhadzujte a odovzdajte ho na recykláciu.
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