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Com quem vais sair a noite? 

 
 
 
 
 
 

Design Exclusiv 

Sem Gravatas 

Reutilizável 

 
 

 

 
Pele Amigavel ! 

Customizábel 

 
 

Ajusta-se a topo tipo de faces 

A colecção de máscaras da Bijoux Indiscrets é composta por seis 
Diferentes designs inspirados pelos maiores agentes duplos. Cada 
Único modelo tem uma personalidade diferente. Você escolhe 
quem você qer ser. 

 

Design Exclusivo de Bijoux Indiscrets. 
 

Aplicá-los diretamente ao seu rosto, sem bagunçar o seu cabelo. 
 

A magia dessas máscaras não termina no primeiro dia. Deles 
Adesivos são reutilizáveis, mais eles têm alguns extras, então 
você pode Continuar a se divertir 

 
O adesivo dos adesivos é 100% compatível com a sua pele. 

 
As máscaras de Bijoux Indiscrets são feitas de PVC muito fino. 
Deles Material permite até mesmo cortar a máscara ao seu 
gosto para Acabamento perfeito para o seu olhar. 

 
Os adesivos para as máscaras são adaptáveis. Você pode alterar 
seus Posição, se necessário; A flexibilidade de seu material fará 
com que Eles se adaptam ao seu rosto à perfeição. 

 
 

Para cima ou para baixo? Em ambos os sentidos. Você decide sobre a posição da máscara! 
Essas máscaras São projetados para que você possa usá-los em 
qualquer posição que você escolher. 

                                                          Não obescurecem a sua visão.            Cada rosto é diferente, então eles permitem que você escolha a posição  
                                                                                                                    Que combina com o seu  melhor design permite que você ajuste a  Gosto, 
                                                                                                                     sem bloquear sua visão. 

http://sensualdescricao.wixsite.com/descricao
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8 houras de mistério e 

sedução. 

 
 
 

100% flexible e durável 

Desfrute de 8 horas de sedução nas sombras! Recomendamos o 
uso de Até 8 horas por dia; Lembre-se de que eles estão Seu rosto 
com um adesivo. 

 
Embora pareçam delicadas e frágeis, o material Feito de é flexível 
e durável. 

 
 

Liberdade de Movimentos Dance tudo o que quiser com sua máscara, sua posição confortável  

                                                                Permite total liberdade de movimento. 

Accessorio Elegante Dance tudo o que quiser com sua máscara, sua posição confortável  

                                                               Permite total liberdade de movimentos. 
 

                                                 Recommendações de uso          Coloque a máscara na frente de um espelho, em uma pele limpa e Livre  
                                                                                                             de cosméticos. 
 

 
DADOS TÉCNICOS  

CODIGO EAN: 
                                               SHH-BLINDFFOL 
                                      BLIND OASSION 

SYBILLE: 84 3700800377 1 

ERIKA: 84 3700800378 8 

LOIUSE: 84 3700800379 5 

KRISTINE: 84 3700800380 1 

ANNA: 84 3700800381 8 

DALILA: 84 3700800382 5 

IDIOMAS NAS EMBALAGENS: 
EN, SP, DE, NL, IT, FR, PT, RU, GR,   AR 

 

 

MATERIAIS: mascaras vinyl. 

 
FOTOS DISPONÍVEIS.  

 
 

CODE HS: 9505 90  00 
 

MEDIDAS COM  PACK: 
23,4x15,7x0,3cm / 9.21x6.18x0.11 in 

PESO COM EMBALAGEM: 
0.03kg / 1.06 oz 

 
 
 
 
 

 

  DISPLAYS DISPONÍVEIS  
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