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BDSM Tease – sada 3 pomůcek

Údržba

Sada nemá voděodolnou úpravu, ale její údržbu hravě zvládnete. Bondážní
lano s největší pravděpodobností častou péči potřebovat nebude. V případě
potřeby ho sem tam přetřete vlhkým ručníkem. Neperte ale lano v pračce.
Mohli byste pomůcku poškodit.

Masku na oči přemáchejte v teplé vodě s kapkou pracího prášku na ruční
praní a nechce volně uschnout.

Svorky na bradavky z kovu se s vodou moc rády nemají. Pokud je budete chtít očistit, doporučujeme použít pouze
vlhčený hadřík.

Voděodolnost

Sada Tease není vodní živel, proto ji sebou do sprchy nebo vany neberte. Kovové svorky by po častém namáčení
mohly začít rezivět a mokrá maska na očích taky není to pravé ořechové.

Design a tvar

Sada působí elegantním dojmem a provede vás bránou do světa BDSM hrátek. Bondážní lano je hebké, poddajné a
příjemné na dotek. Má kulatý tvar, dobře se drží v ruce a jeho konce se netřepí. Maska na oči z hladké a lesklé látky
v černé barvě se přizpůsobí obličeji díky dvěma pružným gumičkám. Líbí se nám fialové mašličky po stranách masky.
Dodávají celé BDSM atmosféře na něžnosti. Svorky na bradavky ozdobené fialovou rolničkou mají pogumované konce
pro pohodlný stisk prsty. V BDSM Tease sadě najdete i šest karet s úkoly na lesklém černém papíře v deseti jazycích.
Čeština ale bohužel chybí.

Materiál

Hladké bondážní lano z umělého materiálu na těle snadno utáhnete i povolíte. Maska na oči je ušitá z příjemné lesklé
látky. Svorky na bradavky z lehounkého kovu mají na koncích navlečená gumová pouzdra, která nestudí a
nezpůsobují alergické reakce.

Barva

Kombinace temně černé a leskle fialové barvy navodí dráždivou atmosféru ve vaší ložnici. Zahoříte touhou vyzkoušet
něco nového a tajemného.

Rozměry

Sadu BDSM Tease pohodlně schováte do každého šuplíku.
Hmotnost sady: 101 g
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Délka lana:

Celková délka: 5 m a 7 cm

Maska na oči:

Šířka: 19 cm
Výška v nejširší části: 9,5 cm
Výška v nejužší části: 8,5 cm

Svorky na bradavky:

Délka bez rolničky: 5,7 cm
Délka s rolničkou: 7,4 cm

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.
• 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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