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Bondážní páska Rouge (20 m)

Údržba

Doporučujeme bondážní pásku skladovat na suchém a temném místě. Když
budete s použitým kouskem pásky zacházet opatrně, můžete ho po hrátkách
narolovat zase zpátky na papírový kotouček a použít ho u příštích hrátek.

Voděodolnost

S páskou Rouge můžete experimentovat i ve sprše. Trocha vody jí neublíží. Po
použití ji jen pořádně osušte a narolujte zpátky na papírový kotouček.

Design a tvar

Červená bondážní páska vypadá na první pohled stejně jako klasická izolepa. Po doteku ale zjistíte, že její spodní
vrstva nelepí lepidlem, přesto po přitisknutí k druhé vrstvě pásky drží pevně na svém místě. Samotný kotouček se
dobře drží v ruce, takže partnera snadno rychle svážete.

Materiál

Na dotek hladký PVC materiál si zamilujete. Nedráždí pokožku a při odlepení od kůže nestrhává chloupky.

Barva

Rajcovní červená barva přitahuje pozornost, vzbuzuje touhu a rozproudí vášeň. Probudíte tak v sobě nezkrotné zvíře,
které si chce hrát.

Rozměry

Délka 20 m parádně postačí na svázání celého těla.

Celková délka: 20 m
Šířka pásky: 5 cm
Hmotnost: 150 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
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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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