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Maska Playboy Bunny

Údržba

Maska má voděodolnou úpravu, proto její údržbu hravě zvládnete. Pokud na
vnitřní straně najdete zbytky make-upu nebo jiné nečistoty, jemně je otřete
vlhkým hadříkem s kapkou neutrálního mýdla. Masku ale nedrhněte, abyste
nepoškodili její povrch, a nenamáčejte ji ve vodě. Kovové nýtky jsou náchylné
na korozi a mohly by časem rezivět. Suchou masku uložte do originální
krabičky odděleně od ostatních pomůcek, kde si ráda počká na svou další
smyslnou roli. Zabráníte tím taky vzájemnému působení různorodých
materiálů, které se můžou poškodit.

Voděodolnost

Maska má voděodolný povrch usnadňující údržbu, ale do sprchy nebo vany si ji s sebou neberte. Kovové nýtky by
mohly začít korodovat.

Design a tvar

Maska působí dráždivým dojmem, který umocňuje její kvalitní zpracování vyladěné do posledního detailu. Jednotlivé
díly masky jsou k sobě přichycené výraznými kovovými nýtky. Modelu nechybí ani dlouhá ouška typická pro role play
králíčka. Pomůcka se dobře drží v ruce a snadno ji nasadíte na obličej. Na hlavu ji připnete pomocí tří popruhů
s opaskovou přezkou (dvou postranních a jednoho vertikálního mezi oušky). Můžete se proto spolehnout, že maska
nespadne z hlavy ani při drsnějších BDSM hrátkách.

Materiál

Kvalitní polyuretan vypadá skoro jako pravá kůže a dodává masce její pevný tvar. Vnitřní strana masky má sametový
povrch, aby nedráždila jemnou kůži obličeje. Dominantní vzhled umocňují ozdobné kovové nýtky.

Barva

Tajemná černá barva s kapkou stříbrné roztočí kolotoč odvážných BDSM her a fantazií.

Rozměry

Díky univerzální velikosti bude maska slušet každému sexy králíčkovi. Nastavitelné pásky si upravíte na míru podle
obvodu hlavy.

Obvod hlavy: 55 cm
Šířka masky: 21 cm
Výška masky bez uší: 15 cm
Délka uší: 17 cm
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Průměr uší v nejširší části: 8 cm
Hmotnost: 290 g
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