Instrucțiuni de utilizare
Lubrifiant Satisfyer – Gentle Classic
Lubrifianții Satisfyer
Lubrifianții Satisfyer sunt produse pentru utilizarea pe piele. Ei nu conțin ulei și grăsimi și conving cu o capacitate deosebită
de alunecare cu efect îndelungat.
Lubrifianții Satisfyer sunt pe bază de apă. Aceasta înseamnă că pot fi spălați simplu cu apă și fără a lăsa resturi
și nu produc o senzație lipicioasă pe piele. Sunt adaptați ideal la utilizarea cu toate produsele Satisfyer, dar pot fi folosiți și
cu alte jucării sau în timpul actului sexual.
Așa acționează lubrifianții
Lubrifianții fac utilizarea produselor Satisfyer simplă și lină. Aplicația de silicon alunecă fin peste cele mai intime puncte ale
dvs. și vă permit astfel o poziționare optimă pentru o plăcere maximă. Datorită rețetei incolore, inodore și fără gust nu sunteți
distrasă de la ceea ce este mai important și vă puteți concentra complet asupra satisfacerii dvs.
Utilizarea lubrifianților Satisfyer
Sticluța practică vă permite o dozare ușoară. Picurați puțin lubrifiant pe clitorisul dvs. și puțin pe aplicația din silicon al
jucăriei Satisfyer. Distribuiți lubrifiantul în punctele dorite ale corpului.
În cazul actului sexual aplicați de asemenea suficient lubrifiant pe partea corpului sau pe prezervativul derulat pe penisul
aflat în erecție și distribuiți-l cu degetele. Se recomandă ca înainte și după utilizare să vă spălați bine pe mâini.
În cazul utilizării cu un prezervativ, respectați obligatoriu indicațiile de utilizare ale prezervativului.
Înlăturarea lubrifianților Satisfyer
Lubrifianții din seria Satisfyer pot fi spălați cu apă, fără a lăsa resturi, indiferent dacă sunt pe piele, mucoase sau pe jucăria
dvs. Din motive igienice trebuie curățată jucăria înainte și după fiecare utilizare. Pentru aceasta se pretează perfect Satisfyer
Disinfectant Spray.
Alte indicații privind utilizarea în timpul actului sexual
Contraceptive și protecția contra infecțiilor
Lubrifianții Satisfyer nu sunt contraceptive, nu conțin substanțe active spermicide și nici nu oferă o protecție contra infecțiilor.
Fertilitate
În caz că doriți un copil, ginecologii recomandă utilizarea unei cantități reduse de lubrifiant sau pentru orice siguranță
evitarea totală a acestora, deoarece pot îngreuna concepția.
Alte indicații în caz de intoleranță
Înainte de a se stabili intoleranța, de ex.: substanțe ce cauzează alergii, trebuie să vă informați înainte de utilizare la
inscripționarea produsului la „Ingrediente (INCI):“ Dacă apar iritații ale pielii, înlăturați produsul așa cum s-a descris și după
caz, consultați un medic.
Ingrediente
Apă, glicerină, hidroxietilceluloză, sorbat de potasiu, benzoat de sodiu, acid citric
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