Návod na použitie
Lubrikačný prostriedok Satisfyer – Gentle Warming
Lubrikačné prostriedky Satisfyer
Lubrikačné prostriedky Satisfyer sa používajú na koži. Neobsahujú oleje a tuky a vyznačujú sa vynikajúcimi lubrikačnými
vlastnosťami s dlhodobým účinkom.
Lubrikačné prostriedky Satisfyer sú na báze vody. To znamená, že ich je možné jednoducho umyť vodou bez zanechania
zvyškov a na koži nezanechávajú lepkavý pocit. Sú ideálne vhodné na použitie so všetkými výrobkami Satisfyer, taktiež je
ich však možné použiť i so všetkými ostatnými pomôckami alebo pri pohlavnom styku.
Pôsobenie lubrikačných prostriedkov
Lubrikačné prostriedky ti umožňujú jednoduché a hladké použitie tvojej pomôcky Satisfyer. Silikónový nadstavec jemne
kĺže po tvojich intímnych partiách a umožňuje ti tak zvoliť ideálnu polohu pre maximálny pôžitok. Vďaka farebne, chuťovo
a pachovo neutrálnemu zloženiu už nič neodpútava tvoju pozornosť od dôležitých vecí a ty sa tak môžeš úplne sústrediť na
svoje uspokojenie.
Použitie lubrikačných prostriedkov Satisfyer
Praktická fľaštička ti umožňuje jednoduché dávkovanie. Nakvapkaj trochu lubrikantu na tvoj klitoris ako aj na silikónový
nadstavec Satisfyer. Rozotri lubrikant na požadovaných miestach na tele.
Aj pri pohlavnom styku nanes dostatok lubrikantu na intímne partie alebo na kondóm nasadený na stoporenom penise a
rozotri ho prstami. Pred použitím a po ňom sa odporúča dôkladne si umyť ruky.
Pri použití kondómu sa bezpodmienečne riaď návodom na použitie kondómu.
Odstránenie lubrikačných prostriedkov Satisfyer
Lubrikačné prostriedky od Satisfyer je možné bez zvyškov zmyť vodou, či už priamo z pokožky a slizníc alebo tvojej pomôcky. Z hygienických dôvodov je potrebné pomôcku vyčistiť pred každým použitím ako aj po ňom. Na to sa vynikajúco hodí
dezinfekčný prípravok Satisfyer Disinfectant Spray.
Ďalšie pokyny k použitiu pri pohlavnom styku
Antikoncepcia a ochrana pred infekciami
Lubrikanty Satisfyer nie sú prostriedky zabraňujúce počatiu, neobsahujú spermicídne látky a ani neposkytujú ochranu
proti infekciám.
Pokiaľ plánujete materstvo
Gynekológovia odporúčajú pri snahe splodiť dieťa používať lubrikanty len v obmedzenej miere alebo ich pre istotu
nepoužívať vôbec, pretože môžu sťažovať počatie.
Ďalšie pokyny pre prípady neznášanlivosti
Pri zisťovaní neznášanlivosti, napríklad alergénov, odporúčame pred použitím skontrolovať označenie výrobku, konkrétne
„Ingredients (INCI):“. V prípade podráždení pokožky odstráňte výrobok podľa uvedených pokynov a prípadne sa poraďte
s lekárom.
Obsahové látky
Glycerín, voda, hydroxyetylcelulóza, benzoát sodný, sorban draselný, kyselina citrónová
VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR:
Internetmarketing Bielefeld GmbH,
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Nemecko

