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Bőr bilincs kézre BlackRed + ajándék lánc

Karbantartás

Javasoljuk, hogy a bilincseket mindig óvatosan tisztítsa meg nedves ruhával.
Ne dörzsölje a szennyeződést, csak óvatosan törölje le. Az erős nyomás
károsítaná a bilincs felületét. Tisztítás után hagyja a bilincseket levegőn
megszáradni. Soha ne szárítsa meg a bilincset a fűtőkészüléken, mert a bőr
megkeményedik.

Design és alak

Fekete-piros bilincs kiváló minőségű bőrből, masszív karabinerekkel és
csatokkal. A nők keskeny csuklójához éppúgy passzolnak, mint a férfiakéhoz.
Domináns és hatékony hatása van a kézre. Nem nyomnak sehova és még
súlyemelésnél sem vágnak meg.

Anyag

Kézzel készített bilincs minőségi fekete bőrből. A vörös filc hordozó nem
nyomja és nem karcolja a bőrt. A fémlánc jól tart, így a bilincsek extrém
terhelést is kiálltak, amikor egy embert akasztottunk mögéjük. (E célból
azonban érdemesebb a fémgyűrűket egy kicsit erősebbre cserélni.)

Szín

A fekete és a vörös ördögi kombinációja felkelti a libidót. Érezni fogod, hogy ördögszarv nőtt a fejedre.

Méretek

Állítható pántok segítségével 5 méretben állíthatod be a bilincseket. A bilincs 14–24,5 cm kerületű kezekre alkalmas.
Szóval mindenkinek megfelelnek. Ha pedig úgy adódik, hogy a nőnek valamivel kisebb a keze (pl. 13 cm), akkor
kicsit lazább lesz a bilincs, de nem esik le a kezéről.

Tanácsot szeretne kérni a kézkörfogat mérésével kapcsolatban ? Tekerje a madzagot a csuklója köré, majd
mérje meg. Két darab 37 cm hosszú fémláncot kapsz. A hosszú láncokkal a bilincset a gallérhoz és egyéb ragasztási
segédeszközökhöz csatlakoztathatja.

Bilincs súlya: 194 g
Lánc súlya: 136 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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