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Bondážna páska Rouge (20 m)

Údržba

Odporúčame Bondážne pásku skladovať na suchom a tmavom mieste. Keď
budete s použitým kúskom pásky zaobchádzať opatrne, môžete ho po hrátkach
narolovat zase späť na papierový kotúčik a použiť ho u najbližších hrátok.

Vodeodolnosť

S páskou Rouge môžete experimentovať aj v sprche. Trocha vody jej neublíži.
Po použití ju len poriadne osušte a narolujte späť na papierový kotúčik.

Dizajn a tvar

Červená Bondážne páska vyzerá na prvý pohľad rovnako ako klasická izolepa. Po dotyku ale zistíte, že jej spodná
vrstva nelepí lepidlom, napriek tomu po pritisnutie k druhej vrstve pásky držia pevne na svojom mieste. Samotný
kotúčik sa dobre drží v ruke, takže partnera ľahko rýchlo zviažete.

Materiál

Na dotyk hladký PVC materiál si zamilujete. Nedráždi pokožku a pri odlepenie od kože nestrháva chĺpky.

Farba

Rajcovné červená farba priťahuje pozornosť, vzbudzuje túžbu a rozprúdi vášeň. Prebudíte tak v sebe neskrotnej
zviera, ktoré sa chce hrať.

Rozmery

Dĺžka 20 m parádne postačí na zviazanie celého tela.

Celková dĺžka: 20 m
Šírka pásky: 5 cm
Hmotnosť: 150 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
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alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• 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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