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Rouge kötöző szalag (20 m)

Karbantartás

Javasoljuk, hogy a ragasztószalagot száraz és sötét helyen tárolja. Ha óvatosan
kezeli a használt szalagot, akkor a játékok után visszatekerheti a
papírtekercsre, és felhasználhatja a következő játékokhoz.

Vízállóság

A Rouge szalaggal a zuhany alatt is kísérletezhet. Egy kis víz nem árt neki.
Használat után csak alaposan szárítsa meg és tekerje vissza a papírtekercsre.

Design és alak

Első pillantásra a vörös ragasztószalag úgy néz ki, mint a klasszikus isolepa. Érintése után viszont azt tapasztaljuk,
hogy az alsó rétege nem tapad a ragasztóhoz, viszont a második rétegre rányomva a szalag szilárdan a helyén
marad. Maga az orsó jól tart a kézben, így könnyedén, gyorsan megkötheti partnerét.

Anyag

Bele fogsz szeretni a sima PVC anyagba. Nem irritálja a bőrt, és a bőrről leválasztva nem tép a haj.

Szín

A paradicsomvörös vonzza a figyelmet, vágyat ébreszt és szenvedélyt gerjeszt. Egy szelídítetlen állatot ébreszt fel
benned, aki játszani akar.

Méretek

A 20 m hosszúság tökéletesen elegendő az egész test megkötésére.

Teljes hossz: 20 m
Szalag szélessége: 5 cm
Súly: 150 g

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.
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• 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
 
www.ruzovyslon.cz
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