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Műbőr maszk Deprivation szájpecekkel

Karbantartás

A deprivációs maszk vízálló, így könnyen tisztítható és karbantartható. Ha
sminktől vagy izzadtságtól beszennyeződik, óvatosan törölje le szappanos
vízbe áztatott, nedves ruhával. De soha ne dörzsölje a bőr anyagát. Lehet,
hogy megreped. Tegye vissza a száraz maszkot az eredeti csomagolásába, és
tárolja a többi segédeszköztől elkülönítve. Az erotikus játékok különféle
anyagokból készülnek, amelyek érintkezéskor gyakran reagálnak és károsítják
egymást.

Vízállóság

A maszk vízálló felülettel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nedves törülközővel
könnyen tisztítható, de fürödni nem szabad benne. A ragasztott műbőr
leválhat, vagy leválhat.

Design és alak

A titokzatos fekete deprivációs csuklya úgy néz ki, mint egy búvársisak. A csuklyáról leveheti a szemmaszkot és a kis
pénisz formájú, kidolgozott vénákkal rendelkező öklendet. Ennek köszönhetően a rabszolga láthatja, mi történik
körülötte, és a szájnyíláson keresztül is lélegzik, mivel a maszknak nincs lyuk az orr számára. A füleket párnázott
ovális tömés borítja, amin keresztül a subik nem hall semmit. A szájkivágáson kívül mindkét oldalon puha párnázott
pofákat talál, aminek köszönhetően a rabszolgának nem lesz zúzódása a szája körül. A kapucni a hátoldalán fűzés
segítségével lazítható vagy megszorítható, mely alatt vékony, bőrbetétet találunk. Ez megakadályozza, hogy a haj
belegabalyodjon a fűzőkbe. Az egész kapucni belül puha plüsssel bélelt. A maszk és a geg a fej hátulján csatokkal
van rögzítve. Ezután a mellékelt zárak segítségével befoghatja a szubszt a motorháztetőbe. Összességében a
szerszám könnyen és gyorsan kezelhető a kifinomult rögzítésnek köszönhetően.

Anyag

A maszk sima és kellemes műbőrből készült, amely szépen tapad a fejre és az arcra. A szem- és szájnyílás jéghideg
fém burkolattal rendelkezik. A gag puha, de tartós PVC anyagból készült.

Szín

A mélyfekete szín az örökkévalóság legsötétebb szakadékába taszítja a rabszolgát, amelyben hiába várja a
szabadulást.

Méretek

Az univerzális méretnek köszönhetően a maszk a legtöbb rabszolgánk számára tökéletesen illeszkedik.
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Minimális fejkörfogat: 50 cm
Maximális fejkörfogat: 66 cm
Minimális nyakkörfogat: 38 cm
Maximális nyakkörfogat: 50 cm
Szájnyílás átmérője: 3 cm
A zsák teljes hossza: 5,1 cm
Gömb átmérője: 3 cm
Súly: 390 g
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