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Bondážne laná Soft Touch (20 m)

Údržba

Pokiaľ bude treba, môžete laná preprať v ruke pod teplou vodou s vašim
bežným pracím prostriedkom. Neodporúčame prať v práčke, laná by sa mohli
poškodiť. Rovnako sušička im príliš dobre neurobí. Radšej ich nechajte uschnúť
na slniečku alebo doma na sušiaku.

Vodeodolnosť

Bavlnenému materiálu voda nevadí, ale počítajte s tým, že počas hrátok vo vode ľahko sťažia tým, ako nacucajú
vodu. Okoreňte si hrátky v sprche, ale rovnako ako na suchu, dbajte na zvýšenú bezpečnosť.

Dizajn a tvar

Po rozbalení na vás vykuknú tri úhľadne zmotané valčeky. Po rozmotaní sú samotné povrazy okrúhle. Nebojte sa, že
by sa laná strapkali, konce sú totiž oviazané.

Materiál

Vďaka tomu, že sú laná zo 100% bavlny, sú príjemné na pokožke. Laná sú mäkké a ľahko pružia. Navyše bavlna je
všeobecne dobre znášanlivý materiál, vhodný aj na problematickú pokožku.

Farba

Čiernu farbu máme na BDSM pomôckach radi. Pôsobí tvrdo a dominantne…

Rozmery

Dĺžka dlhšieho povrazu: 20 m
Dĺžka kratšieho povrazu: 3 m
Hmotnosť: 273 g

Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade poškodenej, alebo inak podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej fyzickej
kondícii.
• Neodovzdávajte výrobok tretím osobám. Predídete tak ochoreniam a infekciám.
• Starostlivo si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám.
• Pokiaľ sa u Vás pri použití výrobku objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otlačeniny, zafarbenie
alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
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• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné
nebezpečenstvo.
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• Majte po ruke nožnice pre prípad, že by bolo potrebné povraz okamžite prestrihnúť.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania týchto bezpečnostných pokynov
nie je možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
• Análny hák: nebezpečenstvo natrhnutia kože, používajte s dostatočným množstvom gélu
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