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Bőr bilincs lábra BlackRed + ajándék lánc

Anyag

Minőségi fekete bőr , piros filc hátlappal. A kapcsolat láncot alkot. Kézzel
készített. A bőr bilincsek igazán erősek és strapabíróak, extrém próbát is
kibírnak az ember kezek/kezek akasztása formájában (csak a fémgyűrűket
érdemes erősebbre cserélni).

Szín

Fekete-piros, ezüst lánc.

Méretek

A bilincs minimális kerülete (legkisebb lyuk) 17,5 cm, maximum (legnagyobb lyuk) 28 cm. A bilincs 5 méretben
kapcsolható be. Ideális olyan lábhoz, amely 17,5-28 cm- rel a boka felett van. A keskenyebb bokával rendelkezőknél
a pánt kissé kiemelkedhet. A bilincsnek nincs rögzítő pántja a heveder végén.

Bilincs súlya: 226 g
Lánc súlya: 136 g

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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