Használati utasítás
Satisfyer Men – Neutral síkosítószer
A Satisfyer Men síkosítószer
A Satisfyer Men síkosítószerek gyógyászati,bőrön történő alkalmazásra való termékek. Olaj- és zsírmentes receptúra,
és meggyőző válogatott nyersanyagokkal, ellenőrzött gyártási folyamatokkal és az átfogó teszteléssel. A síkosítószerek vizsgálata pozitív eredményű bőr- és nyálkahártya-kompatibilitás szempontjából, és bizonyítottan óvszer-kompatibilitást mutat.
A Satisfyer Men sorozat minden síkosítószere megfelel az európai
"Orvostechnikai eszközökről szóló 93/42 irányelv" és a német "Orvosi műszerek törvény" szigorú követelményeinek.
A Satisfyer Men síkosítószerek vízbázisúak. Ez azt jelenti, hogy vízzel egyszerűen és maradéktalanul lemosható, nem okoz
ragadós érzetet a bőrön. Ideális módon alkalmas minden Satisfyer Men termékhez, de minden játékhoz vagy szexuális
együttléthez is használható.
Így működnek a síkosítószerek
A síkosítószerek egyszerűvé és zavartalanná teszik a használatot a Satisfyer Men-eddel. Úgy hatnak, mint egy kenőanyag,
amely lehetővé teszi, hogy gyorsan behatoljon a puha burkolatba a játék használatának élvezete érdekében. A síkosítószer
valóságos érzetet és intenzív csúszóképességet biztosít. A színtelen és íztelen receptúra természetes élvezetet tesz lehetővé.
A Satisfyer Men síkosítószer alkalmazása
A praktikus flakon könnyű adagolást tesz lehetővé számodra. Helyezz fel mogyorónyi síkosítószert a péniszedre, és egy
kevés síkosítószert a játékodra. Oszlasd el a síkosítószert egyenletesen a merev péniszeden, és óvatosan csúsztasd bele a
maszturbátorba.
Nemi közösülés során szintén elegendő síkosítószert kell felvinni a péniszre, vagy a merev péniszre helyezett óvszerre,
és a partner testrészére, és az ujjakkal el kell oszlatni azt. Javasoljuk, hogy használat előtt és után alaposan mosson kezet.
Az óvszer használatakor elengedhetetlen az óvszer használati utasításában szereplő utasítások betartása.
A Satisfyer Men síkosítószer eltávolítása
A Satisfyer Men sorozat síkosítószerei vízzel maradéktalanul lemoshatók, függetlenül attól, hogy bőrből, nyálkahártyából
vagy a játékodból származik-e. Higiénikus okokból tisztítsd meg a játékodat minden használat előtt és után. A Satisfyer Men
Disinfectant Spray (fertőtlenítő spray) tökéletesen alkalmas erre.
Egyéb tanácsok a nemi közösülés során történő használathoz
Fogamzásgátlás és fertőzés elleni védelem
A Satisfyer Men síkosítószerek nem fogamzásgátlók, nem tartalmaznak sperma-semlegesítő hatóanyagokat, és nem
biztosítanak fertőzésvédelmet.
Gyermekvállalás esetén
Nőgyógyászok azt javasolják, hogy ha gyermeket szeretnénk, akkor csak takarékosan használjuk a síkosítószereket
a biztonság érdekében, mivel azok megnehezíthetik a fogantatást.
Összeférhetetlenséggel kapcsolatos egyéb információk
Összeférhetetlenség, pl. allergiát okozó anyagok keresésekor, használat előtt tájékozódni kell az „Ingredients (INCI)"
termékmegjelölésből. Ha bőrirritációk lépnek fel, kérjük, távolítsa el a terméket a leírtak szerint, és ha adott esetben
forduljon orvoshoz.
Összetevők
Víz, glicerin, hidroxi-etil-cellulóz, fenoxi-etanol, allantoin, benzoesav
Gyártó
Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Germany

