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Maska Sexy Mouse

Údržba

Očistu voděodolné masky zvládnete během pár minut. Stačí, když ji otřete
vlhkým hadříkem s kapkou neutrálního mýdla a necháte volně uschnout.
Masku nedrhněte ani ji nenamáčejte ve vodě. Kovové nýtky by mohly
zkorodovat. Suchou pomůcku uložte do jejího originálního obalu odděleně od
ostatních erotických hraček, aby na sebe jejich materiály nemohly působit a
poškodit se.

Voděodolnost

Maska má voděodolnou úpravu, proto z ní snadno očistíte případné nečistoty nebo zbytky make-upu. K vodním
hrátkám si ji ale raději neberte. Kovové nýtky by mohly začít rezivět a to by byla škoda.

Design a tvar

Maska působí dominantním, ale roztomilým dojmem, který jí dodávají zakulacená odepínací myší ouška. Jednotlivé
díly jsou k sobě připevněné ozdobnými stříbrnými nýtky. Maska s hebkým vnitřním polstrováním se snadno nasazuje
na obličej a díky nastavovacím páskům s karabinkou nesjíždí z hlavy ani obličeje.

Materiál

Kvalitní polyuretanový materiál je k nerozeznání od pravé kůže a zajistí, že se maska na obličeji nezbortí a zachová si
svůj pevný tvar. Vnitřní strana masky, potažená hebounkým semišovým materiálem, hýčká obličej jako měkký
polštářek. Výrazné kovové nýtky pomůcku rozzáří jako hvězdy na noční obloze.

Barva

Dráždivá kombinace tajemné černé a chladivé stříbrné barvy k BDSM hrátkám neodmyslitelně patří. Zatoužíte po
předehře plné touhy a spalující vášně.

Rozměry

Díky nastavovacím páskům a univerzální velikosti maska sedí každému obvodu hlavy.

Obvod hlavy: 55 cm
Šířka masky: 19,5 cm
Výška masky bez uší: 17,5 cm
Délka uší: 10 cm
Průměr uší v nejširší části: 9,5 cm
Hmotnost: 138 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

