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Playboy Bunny maszk

Karbantartás

A maszk vízálló felülettel rendelkezik, így játékosan kezelheti. Ha a belsejében
sminknyomokat vagy egyéb szennyeződéseket talál, óvatosan törölje le egy
nedves ruhával, egy csepp semleges szappannal. Ne dörzsölje azonban a
maszkot, hogy ne sértse meg a felületét, és ne áztassa vízbe. A fémszegecsek
hajlamosak a korrózióra, és idővel rozsdásodhatnak. A száraz maszkot az
eredeti dobozában tárolja a többi segédeszköztől elkülönítve, ahol szívesen
várja következő érzéki szerepét. Megakadályozza a különböző anyagok
kölcsönhatását is.

Vízállóság

A maszk vízálló felülettel rendelkezik a könnyű karbantartás érdekében, de ne vigye magával zuhanyozásba vagy
fürdőbe. A víz feldühítheti a fémszegecseket.

Design és alak

A maszk irritáló benyomást kelt, ami a legapróbb részletekig fokozza a minőségi kidolgozást. A maszk egyes részei
jellegzetes fémszegecsekkel vannak egymáshoz rögzítve. A modellnek a szerepjátékos nyulakra jellemző hosszú fülei
is vannak. A készülék jól tart a kézben, és könnyen felhelyezhető az arcra. Három övcsattal ellátott pánttal rögzíted a
fejedhez (két oldalsó és egy függőleges a fülek között). Ezért biztos lehetsz benne, hogy a maszk még durvább
BDSM-játékok során sem esik ki a fejedből.

Anyag

A minőségi poliuretán úgy néz ki, mint a valódi bőr, és biztosítja a maszk szilárd formáját. A maszk belseje bársonyos
felületű, hogy ne irritálja az arc érzékeny bőrét. A maszk domináns megjelenését dekoratív fémszegecsek erősítik.

Szín

A titokzatos fekete szín egy csepp ezüsttel merész BDSM-játékok és fantáziák körhintaját pörgeti.

Méretek

Univerzális méretének köszönhetően a maszk minden szexi nyúlnak megfelel. Az állítható pántok a fej kerületének
megfelelően állíthatók.

Fej kerülete: 55 cm
A maszk szélessége: 21 cm
Maszk magassága fül nélkül: 15 cm
Fülhossz: 17 cm
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A fülek átmérője a legszélesebb részen: 8 cm
Súly: 290 g
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