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BDSM Tease – 3 eszközből álló készlet

Karbantartás

A készletnek nincs vízálló felülete, de könnyen karbantarthatod. A kötél
valószínűleg nem igényel gyakori ápolást. Ha szükséges, itt-ott törölje át
nedves törülközővel. De ne mossa a kötelet a mosógépben. Károsíthatja a
készüléket.

Öblítse le a szemmaszkot meleg vízben egy csepp kézmosóporral, és nem
akar szabadon száradni.

A fém mellbimbóbilincsek nem nagyon szeretik a vizet. Ha meg szeretné tisztítani őket, javasoljuk, hogy csak
nedves ruhát használjon.

Vízállóság

A Tease készlet nem vízelem, ezért ne vigye magával a zuhanyozásba vagy a fürdőbe. A fém bilincsek a gyakori
áztatás után rozsdásodni kezdhetnek, és a szemen lévő nedves maszk sem egy igazi dió.

Design és alak

A készlet elegáns benyomást kelt, és átkalauzol a BDSM játékok világába. A kötél puha, hajlékony és kellemes
tapintású. Kerek formájú, jól tart a kézben, a végei nem kopnak. A sima és fényes szövetből készült fekete
szemmaszk két rugalmas szalagnak köszönhetően alkalmazkodik az archoz. Szeretjük a lila masnikat a maszk
oldalán. Egész BDSM-hangulatot adnak a gyengédséghez. A lila csengővel díszített bimbóbilincsek gumírozott
végekkel rendelkeznek a kényelmes ujjfogás érdekében. A BDSM Tease készletben hat feladatkártyát is találsz
fényes fekete papíron, tíz nyelven. Sajnos cseh hiányzik.

Anyag

Könnyedén megfeszítheti és lazíthatja a mesterséges anyagból készült sima kötőkötelet a testen. A szemmaszk
kellemes fényes anyagból van varrva. A könnyűfém bilincsbilincsek végein gumihüvelyek vannak rögzítve, amelyek
nem fagynak le és nem okoznak allergiás reakciókat.

Szín

A sötétfekete és a fényes lila kombinációja irritáló hangulatot teremt hálószobájában. Égetni fogsz a vágytól, hogy
valami újat és titokzatosat kipróbálj.

Méretek

A BDSM Tease készletet kényelmesen elrejtheti minden fiókban.
Szett súlya: 101 g
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Kötél hossza:

Teljes hossza: 5 m és 7 cm

Szemmaszk:

Szélesség: 19 cm
Magassága a legszélesebb résznél: 9,5 cm
Magassága a legkeskenyebb részén: 8,5 cm

Mellbimbó bilincsek:

Hossza csengő nélkül: 5,7 cm
Hossza csengővel: 7,4 cm

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket sérült vagy egyéb módon irritált bőrön. 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.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• Tartson kéznél ollót arra az esetre, ha a kötelet azonnal el kell vágni.
• Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és balesetekért.
• Anális horog: bőrszakadás veszélye, elegendő géllel kell használni
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