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Koženková maska Deprivation s roubíkem

Údržba

Deprivační maska je voděodolná, takže se hravě čistí a udržuje. Pokud ji
ušpiníte třeba make-upem nebo potem, tak ji jemně otřete vlhkým hadříkem
namočeným v mýdlové vodě. Koženkový materiál ale nikdy nedrhněte. Mohl by
popraskat. Suchou masku uložte zpátky do originálního obalu a skladujte ji
odděleně od ostatních pomůcek. Erotické hračky se vyrábí z různorodých
materiálů, které na sebe při kontaktu často reagují a navzájem se poškozují. 

Voděodolnost

Maska má voděodolnou úpravu. To znamená, že ji snadno očistíte vlhčeným
ručníkem, ale koupat byste se v ní neměli. Lepená koženka by se mohla
rozlepit nebo se začít loupat.

Design a tvar

Deprivační kukla v tajemné černé barvě vypadá jako potápěčská helma. Masku na oči i roubík ve tvaru malého
penisu s propracovanými žilkami můžete od kukly odepnout. Otrok díky tomu uvidí, co se kolem něj děje, a taky se
pomocí otvoru na ústa nadechne, protože maska nemá dírku na nos. Uši překryje polstrovaná oválná výplň, přes
kterou subík nic neuslyší. Vedle průřezu na pusu najdete na každé straně měkká vycpaná líčka, díky kterým
nezůstanou otrokovi otlaky kolem úst. Kukla se na zadní straně povoluje nebo utahuje pomocí šněrování, pod kterým
najdete tenkou, koženkovou vsadku. Ta brání tomu, aby se do šněrování nezakudlily vlasy. Celá kukla je z vnitřní
strany podšitá hebkým plyšem. Maska i roubík se zapínají vzadu na hlavě pomocí přezek. Přiloženými zámky pak
můžete subíka v kukle uvěznit. Celkově se s pomůckou snadno a rychle manipuluje, díky rafinovanému zapínání.

Materiál

Maska se vyrábí z hladké a příjemné koženky, která hezky přilne k hlavě i obličeji. Otvory na oči a ústa mají ledově
chladné, kovové lemování. Roubík je z měkkého, ale odolného PVC materiálu.

Barva

Temně černá barva uvrhne otroka do té nejtemnější propasti věčnosti, ve které bude marně čekat na vysvobození.

Rozměry

Díky univerzální velikosti maska skvěle sedí většině našich otroků.

Minimální obvod hlavy: 50 cm
Maximální obvod hlavy: 66 cm
Minimální obvod krku: 38 cm
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Maximální obvod krku: 50 cm
Průměr otvoru na ústa: 3 cm
Celková délka roubíku: 5,1 cm
Průměr roubíku: 3 cm
Hmotnost: 390 g
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