Bruksanvisning
Satisfyer – Gentle Light glidmedel
Satisfyer glidmedel
Satisfyer glidmedel är produkter som ska användas på huden. De är olje- och fettfria och övertygar med sin utmärkta
glidförmåga och med långtidsverkan.
Satisfyer glidmedel är vattenbaserade. Det innebär att de enkelt kan tvättas av med vatten utan att det blir rester kvar och
lämnar ingen klibbig känsla på huden. De passar utmärkt att använda med alla Satisfyer produkter men kan även användas
till andra leksaker eller vid samlag.
Den här effekten har glidmedlen
Glidmedlen gör användningen av din Satisfyer enkel och smidig. Silikonmunstycket glider mjukt över dina intimaste ställen
så att du kan hitta den perfekta positionen och njuta maximalt. Tack vare den färglösa smaklösa och luktfria blandningen
distraheras du inte och kan koncentrera dig helt och hållet på att tillfredsställa dig.
Användning Satisfyer av glidmedel
Den praktiska flaskan gör det enkelt att dosera. Droppa lite glidmedel på din klitoris och lite på Satisfyer silikonmunstycket.
Fördela glidmedlet på de kroppsdelar där du vill ha det.
Vid samlag bör du smörja in tillräckligt med glidmedel på kroppsdelen eller på kondomen som sitter på den styva penisen
och fördela det med fingrarna. Vi rekommenderar att man tvättar händerna ordentligt före och efter användningen.
Om du använder det med en kondom måste du följa anvisningarna i kondomens bruksanvisning.
Borttagning av Satisfyer glidmedel
Glidmedlen ur Satisfyer serien går att tvätta bort helt med vatten, det spelar ingen roll om det här från huden, slemhinnorna
eller från din leksak. Av hygieniska skäl bör du rengöra din leksak före och efter varje användning. Satisfyer Disinfectant
Spray passar utmärkt till detta.
Övriga hänvisningar vid användning vid samlag
Preventivmedel och skydd mot infektioner
Satisfyer glidmedel är inga preventivmedel och innehåller inga spermiedödande medel och ger inget infektionsskydd.
Vid önskad graviditet
Gynekologer rekommenderar att man använder glidmedel sparsamt vid önskad graviditet eller inte använder det alls eftersom de kan göra befruktningen svårare.
Övrig information vid allergier
När man letar efter allergier, t. ex. allergiutlösande ämnen bör man informera sig om produkten under “Ingredients (INCI):”.
Tvätta av produkten enligt beskrivningen och rådfråga eventuellt en läkare om hudirritationer förekommer.
Innehållsämnen
Vatten, glycerin, hydroxyetylcellulosa, natriumbensoat, kaliumsorbat, citronsyra
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