Gebruiksaanwijzing
Satisfyer – Gentle Classic glijmiddel
De Satisfyer glijmiddelen
De Satisfyer glijmiddelen zijn producten voor gebruik op de huid. Ze hebben een olie- en vetvrije receptuur en overtuigen
met uitstekende glijdeigenschappen met langdurige werking.
De Satisfyer glijmiddelen zijn op waterbasis. Dit betekent, ze kunnen eenvoudig en zonder restanten met water worden
afgewassen en geven geen kleverig gevoel op de huid. Ze zijn ideaal afgestemd op het gebruik met alle Satisfyer producten,
kunnen echter ook met alle andere speeltjes of tijdens het geslachtsverkeer worden gebruikt.
Zo werken de glijmiddelen
De glijmiddelen maken de toepassing met je Satisfyer eenvoudig en wrijvingsloos. Het opzetstuk van silicone glijdt zachtjes
over je intiemste plekken en maakt zo voor jou een ideale positionering mogelijk voor maximaal genot. Dankzij de kleur-,
smaak- en geurloze receptuur word je niet aanzienlijk afgeleid en kan je je volledig op je bevrediging concentreren.
Toepassing van de Satisfyer glijmiddelen
Het praktisch flesje maakt het mogelijk om de dosering laag te houden. Druppel wat glijmiddel op je clitoris en een beetje op
het Satisfyer opzetstuk van silicone. Verdeel het glijmiddel over de gewenste lichaamsdelen.
Breng tijdens het geslachtsverkeer eventueel voldoende glijmiddel op het lichaamsdeel of op de op de stijve penis afgerolde
condoom aan en verdeel met de vingers. Het is aanbevolen om voor en na het gebruik grondig de handen te wassen.
Bij gebruik met condoom de aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing van de condoom in acht nemen.
Verwijderen van de Satisfyer glijmiddelen
De glijmiddelen van de Satisfyer serie kunnen zonder restanten met water worden afgewassen, van de huid, de slijmvliezen
of van je speeltje. Om hygiënische redenen moet je je speeltje voor en na elk gebruik reinigen. Daarvoor is de Satisfyer
Disinfectant Satisfyer uitstekend geschikt.
Overige instructies voor gebruik tijdens het geslachtsverkeer
Zwangerschapspreventie en bescherming tegen infecties
De Satisfyer glijmiddelen zijn geen voorbehoedsmiddelen, bevatten geen spermacide werkzame stoffen en bieden ook geen
bescherming tegen infecties.
Bij kinderwens
Gynaecologen adviseren om glijmiddelen bij kinderwens slechts spaarzaam te gebruiken of omwille van de veiligheid weg
te laten aangezien ze de bevruchting kunnen bemoeilijken.
Overige instructies bij onverdraagzaamheden
Bij het zoeken naar onverdraagzaamheden, bijv. allergieopwekkende stoffen, moet men voor gebruik informatie opvragen
voor de kenmerk van het product onder ‘Ingredients (INCI):‘. Treden er huidirritaties op, verwijder het product dan zoals
beschreven en raadpleeg eventueel een arts.
Inhoudstoffen
Water, glycerine, hydroxyethylcellulose, kaliumsorbaat, natriumbenzoaat, citroenzuur
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