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Bondážní lano Sensual Art

Údržba

Bondážní lana a provazy většinou žádnou údržbu nepotřebují. Pokud se vám
ale přeci jen ušpiní, otřete znečištěnou část vlhkým hadříkem a nechte provaz
volně uschnout. Nikdy ale lano nenamáčejte ve vodě ani ho nedávejte do
pračky. Zničilo by se.

Design a tvar

Dlouhé a tenké lano ve zlaté barvě je příjemné na dotek. Dobře se s ním svazuje a výsledné uzly se dají v případě
potřeby snadno a rychle rozvázat. Celkově provaz trochu pruží a na těle vypadá nádherně. Jeho barva i materiál
osloví hlavně začátečníky.

Materiál

Lano se vyrábí z polyesterového vlákna, které je hladké a mírně pružné. Konce má obalené plastovými krytkami proti
třepení.

Barva

Provaz v barvě tekutého zlata vypadá na těle luxusně. Navnadí vás k experimentování i focení.

Rozměry

Dostatečně dlouhé lano vám pomůže znehybnit partnera a naučit se nové uzly.

Celková délka: 7,5 m
Hmotnost: 148 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě 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.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
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• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• Mějte po ruce nůžky pro případ, že by bylo potřeba provaz okamžitě přestřihnout.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení těchto bezpečnostních pokynů nelze v
žádném případě převzít odpovědnost.
• Anální hák: nebezpečí natržení kůže, používejte s dostatečným množstvím gelu
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