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Magic Night maszk szemre (2 db)

Karbantartás

A smink nyomokat hagyhat a maszk belsejében, de a műanyagnak
köszönhetően ezt könnyedén megoldhatod – nedves ronggyal töröld át. Nem
javasoljuk az egész maszk folyó víz alatt történő mosását. Megsértheti az
előlap csillogó díszítését. A húrok feketék, de ha egy idő után úgy érzi, hogy
piszkos, enyhén mossa le víz alatt, és hagyja megszáradni.

Design és alak

A forma úgy lett kialakítva, hogy szépen tapadjon az archoz. Az orron is található egy kiemelkedés, felső részén
pedig egy korona alakú kiemelkedés középen, ami szépen díszíti majd a homlokát.

Anyag

Könnyű műanyag, amely az archoz tapad. A csipkeszalag az egész maszkot kibéleli, és luxus megjelenést kölcsönöz
neki. A fej köré köthető szatén szalagok kiemelik a maszk eleganciáját.

Szín

1. Fekete
A fekete a rejtélyt és a misztikumot szimbolizálja. Ennek ellenére népszerű szín, ami segít abban, hogy ne zárjuk be
magunkat. A különleges népszerűség ebben a színben fokozott érzékenységet és titkosságot jelenthet. Ez a szín is
praktikus – nem látszik a kosz… :)

2. Ezüstszürke
Az ezüst szín a bőséget, a romantikát, a reményt szimbolizálja. Az ezüstöt kedvelők tele vannak nagyszerű
ideálokkal. Az ezüst segít a kreatív képzelőerő és a veleszületett intuíció feltárásában és alkalmazásában is. A szürke
a semlegesség és a kompromisszum színe. Az árnyékok tipikus színe a fény és a sötétség keverékével. Mivel
csökkenti a környező színek telítettségét, „színvámpírnak“ nevezik. Egyedülálló lehetőség adódik tehát arra, hogy
egy jót harapjon partnere mellé. :)

Méretek

A maszk szélessége: 24 cm
A maszk magassága az arc közepén: 10 cm
Egy szalag hossza: 42 cm
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