Οδηγίες χρήσης
Satisfyer – Λιπαντικό Gentle Classic
Τα λιπαντικά Satisfyer
Τα λιπαντικά Satisfyer είναι προϊόντα για χρήση στο δέρμα. Διαθέτουν μια φόρμουλα χωρίς έλαια και λίπη και
πείθουν με τις εξαίσιες λιπαντικές ιδιότητες μεγάλης διάρκειας.
Τα λιπαντικά Satisfyer έχουν βάση νερού. Αυτό σημαίνει ότι ξεπλένονται εύκολα με νερό χωρίς να μένουν
υπολείμματα και δεν προκαλούν κολλώδη αίσθηση στο δέρμα. Είναι ιδανικά για χρήση με όλα τα προϊόντα
Satisfyer, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και με όλα τα άλλα παιχνίδια ή στη σεξουαλική επαφή.
Τρόπος δράσης των λιπαντικών
Με τα λιπαντικά η χρήση του Satisfyer σου γίνεται εύκολα χωρίς τριβή. Το εξάρτημα σιλικόνης γλιστράει
απαλά στα πιο ευαίσθητα σημεία σου και σου επιτρέπει ιδανική τοποθέτηση για μέγιστη απόλαυση. Χάρη
στην άχρωμη, άγευστη και άοσμη φόρμουλα του ασχολείσαι με την ουσία και μπορείς να συγκεντρωθείς εξ
ολοκλήρου στην ικανοποίησή σου.
Χρήση του λιπαντικού Satisfyer
Η πρακτική φιάλη διευκολύνει μια εύκολη δοσολογία. Στάξε λίγο λιπαντικό στην κλειτορίδα σου και λίγο στο
εξάρτημα σιλικόνης του Satisfyer. Μοίρασε το λιπαντικό στα επιθυμητά σημεία του σώματος.
Κατά τη σεξουαλική επαφή βάλε αρκετό λιπαντικό στο τμήμα του σώματος ή στο τοποθετημένο στο ερεθισμένο πέος προφυλακτικό και μοίρασέ του με τα δάχτυλα. Συστήνεται πριν και μετά τη χρήση να πλένεις
σχολαστικά τα χέρια του.
Κατά τη χρήση με προφυλακτικό πρέπει να προσέξεις απαραίτητα τις υποδείξεις των οδηγιών χρήσης του
προφυλακτικού.
Απομάκρυνση του λιπαντικού Satisfyer
Τα λιπαντικά της σειράς Satisfyer ξεπλένονται με νερό χωρίς να αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα, τις βλεννογόνους ή στο παιχνίδι σου. Για λόγους υγιεινής πρέπει να καθαρίζεις το παιχνίδι σου πριν και μετά από κάθε
χρήση. Για αυτό ενδείκνυται εξαιρετικά το απολυμαντικό σπρέι Satisfyer.
Λοιπές υποδείξεις για τη χρήση κατά τη σεξουαλική επαφή
Πρόληψη εγκυμοσύνης και προστασία από μολύνσεις
Τα λιπαντικά Satisfyer δεν είναι αντισυλληπτικά μέσα, δεν περιέχουν σπερματοκτόνες ουσίες και δεν παρέχουν προστασία από μόλυνση.
Σε περίπτωση επιθυμίας απόκτησης παιδιών
Οι γυναικολόγοι συστήνουν σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποκτήσετε παιδιά, να χρησιμοποιείτε τα λιπαντικά με φειδωλό τρόπο ή για λόγους ασφάλειας καθόλου, διότι μπορεί να δυσχεράνουν τη σύλληψη.
Λοιπές υποδείξεις σε περίπτωση ασυμβατότητας
Σε περίπτωση δυσανεξίας, π.χ. λόγω ουσιών που προκαλούν αλλεργίες, πρέπει να ενημερωθείς πριν τη
χρήση από τη σήμανση του προϊόντος στα «Συστατικά (INCI):». Εάν προκύπτουν δερματικοί ερεθισμοί,
αφαίρεσε το προϊόν όπως περιγράφηκε παραπάνω και εάν απαιτείται συμβουλέψου έναν γιατρό.
Συστατικά
Νερό, γλυκερίνη, υδροξυαιθυλοκυτταρίνη, σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο, κιτρικό οξύ
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