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Bondážní sada Tie Me Down

Údržba

Popruhy stačí otřít vlhkým hadříkem nebo přeprat ručně s kapkou pracího gelu.
Pračce se pro jistotu vyhněte, abyste je nepoškodili.

Pouta umyjte ručně v teplé vodě se špetkou pracího prášku a nechte volně
uschnout. Neperte je v pračce ani nesušte v sušičce. Poničily by se.

Design a tvar

Pouta v elegantním designu červeno-černého brokátu působí noblesně. Minimalistické černé popruhy nechávají
vyniknout luxusní látce pout. Každé romantické srdce při pohledu na ně poskočí vzrušením.

Bondážní popruhy jsou na dotek jemné, z jedné strany mají poutko, ke kterému se připne karabinka z pout. Z druhé
strany mají zase karabinu, která slouží k připínání k poslednímu popruhu pod matrací. Jeden z popruhů je bez
karabinky a bez možnosti natažení. Ostatní čtyři si můžete natáhnout nebo přitáhnout podle svých možností a potřeb.
Pouta jsou měkká, heboučká a pěkně přilnou k zápěstí a kotníkům.

Materiál

polyester
polypropylen
kov
plast

Barva

Tajemná kombinace svůdné černé a provokativní červené navodí tu správnou atmosféru, bez které BDSM hrátky
nemají ten správný náboj vzrušení.

Rozměry

Bondážní sada v krabičce se vám do kabelky nevejde. Samotné popruhy a pouta se dají utáhnout a poskládat tak,
aby zabraly co nejméně místa. Díky tomu je pak přihodíte do příručního zavazadla nebo batohu.

Maximální délka popruhů: 152,2 cm
Nejmenší průměr pout: 5,6 cm
Největší průměr pout: 9,5 cm
Šířka pout: 5,7 cm
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Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, nebo jinak podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré
fyzické kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
• Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo
jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
• Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení těchto bezpečnostních pokynů nelze v
žádném případě převzít odpovědnost.
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