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Sinner hám bilinccsel

Karbantartás

A vízállóságnak köszönhetően néhány perc alatt készen áll a játék karbantartására.
Koszosodás esetén egyszerűen törölje le a hevedert a bilinccsel, óvatosan és
óvatosan egy nedves ruhával. Soha ne dörzsölje vagy áztassa az anyagot víz alá.
Megsérülhet. Ezenkívül ne szárítsa a készüléket hajszárítóval vagy
fűtőberendezésen. Az anyag felpöndörödik vagy megreped. Végül tárolja a
bilincsekkel ellátott hevedert az eredeti dobozában, és tárolja a többi erotikus
játéktól elkülönítve az örömfiókjában. Ezzel elkerülhető, hogy az egyes
segédeszközök anyagai egymásra reagáljanak és egymást károsítsák.

Vízállóság

A Sinner bilincs heveder vízálló felülettel rendelkezik. Ezért nem viheti zuhanyozni,
de bármikor könnyedén tisztíthatja.

Design és alak

A fekete heveder bilinccsel és gallérral több pántból és fém csatból áll. Ezért
egyszerűen megbilincseled az engedelmes partnert, ugyanúgy, ahogy bekötöd az
öved. A készülék domináns hatású, könnyen kezelhető. Az univerzális kialakításnak
köszönhetően több rögzítőszemmel a legtöbb rabszolga tökéletesen illeszkedik.

Anyag

A bilincsekkel ellátott hám sima poliuretánból készült, amely első pillantásra a valódi bőrt idézi. Imádni fogod a
tartósságáért és a puha felületéért, amelyen úgy fogod lebegtetni az ujjbegyeidet, mint egy nyugodt tófelszínen.

Szín

A sötét fekete szín kiemeli a BDSM játékok hangulatát. Adja át magát a varázsának, és merüljön el képzeletének
legsötétebb mélységeiben.

Méretek

A bilincs állítható méretének köszönhetően tökéletesen illeszkedik férfi és női testre egyaránt.

Nyak kerülete: 28–43 cm
Derékbőség: 60–101 cm
Csukló kerülete: 15–24 cm
Súly: 374 g
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Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült vagy egyéb módon irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
• Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai
problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és balesetekért.
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