Návod na použitie
Lubrikačný prostriedok Satisfyer Men – Warming
Lubrikačné prostriedky Satisfyer Men
Lubrikanty Satisfyer Men sú zdravotnícke prostriedky určené na použitie na koži. Majú zloženie bez olejov a tukov a
vyznačujú sa vybranými surovinami, kontrolovanými výrobnými procesmi a rozsiahlym testovaním. Pri teste lubrikačných
prostriedkov na znášanlivosť s pokožkou a sliznicami boli zaznamenané pozitívne výsledky a lubrikanty sú preukázateľne
kompatibilné s kondómami.
Všetky lubrikačné prostriedky zo série Satisfyer Men spĺňajú prísne požiadavky európskej
„smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach“ a nemeckého „zákona o zdravotníckych pomôckach“.
Lubrikačné prostriedky Satisfyer Men 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 Men,
taktiež je ich však možné použiť i s ostatnými pomôckami alebo pri pohlavnom styku.
Pôsobenie lubrikačných prostriedkov
Lubrikačné prostriedky ti umožňujú jednoduché a hladké použitie tvojej pomôcky Satisfyer Men. Pôsobia ako mazivo, ktoré
ti umožní rýchlo vniknúť do mäkkého puzdra a vychutnať si použitie v kombinácii s tvojou pomôckou. Lubrikačný prostriedok
zabezpečí realistický pocit a intenzívnu kĺzavosť. Jeho farebne a chuťovo neutrálne zloženie pritom umožňuje prirodzený
pôžitok.
Použitie lubrikačných prostriedkov Satisfyer Men
Praktická fľaštička ti umožňuje jednoduché dávkovanie. Nanes množstvo lubrikantu zodpovedajúce veľkosti arašidu na svoj
penis a trochu taktiež na tvoju pomôcku. Lubrikačný prostriedok si rovnomerne rozotri na stoporený penis a jemne vkĺzni do
masturbátoru.
Aj pri pohlavnom styku nanes dostatok lubrikantu na penis alebo na kondóm nasadený na stoporenom penise ako aj na
intímne partie partnera 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 Men
Lubrikačné prostriedky od Satisfyer Men 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 Men Disinfectant Spray.
Ďalšie pokyny k použitiu pri pohlavnom styku
Antikoncepcia a ochrana pred infekciami
Lubrikanty Satisfyer Men 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, mliečnan sodný, benzoát sodný, alantoín, kyselina mliečna
Výrobca
Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Nemecko

