Инструкция за употреба
Лубрикант Satisfyer Men – Neutral
Лубриканти Satisfyer Men
Лубрикантите Satisfyer Men са медицински продукти за прилагане върху кожата. Те имат формула без съдържание
на масла и мазнини и гарантират качество чрез подбрани съставки, контролиран процес на производство и щателни
проверки. Тестовете показват добра поносимост на лубрикантите от кожата и лигавиците и имат доказана
съвместимост с презервативи.
Всички лубриканти от серията Satisfyer Men съответстват на строгите изисквания на европейската
Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия и на германския Закон за медицинските изделия.
Лубрикантите Satisfyer Men са на водна основа. Това означава, че могат да се измият с вода лесно и без остатъци
и не оставят лепкаво усещане по кожата. Те са идеално съвместими за употреба с всички продукти Satisfyer Men, но
могат да бъдат използвани и с други секс играчки или при половия акт.
Лубрикантите действат по следния начин
Лубрикантите правят използването на твоята секс играчка Satisfyer Men лесно и безпроблемно. Те действат като
смазващо вещество, което позволява бързо проникване и наслада от използването на секс играчка. Лубрикантът
осигурява реалистично усещане и интензивно овлажняване. Неговата формула без цвят и вкус предоставя
естествена наслада.
Използване на лубрикантите Satisfyer Men
Практичните шишенца позволяват лесно дозиране. Сложете количество колкото лешник върху пениса си и малко
лубрикант върху секс играчката. Размажи лубриканта по своя еректирал си пенис и го пъхни нежно в мастурбатора.
При полов акт нанеси достатъчно лубрикант върху пениса си или върху поставения на еректиралия пенис
презерватив, както и върху зоната от тялото на партньора и размажи с пръсти. Препоръчително е преди и след
употреба ръцете да се измиват старателно.
При използването на презерватив е задължително съблюдаването на указанията в инструкциите за използване на
презерватив.
Отстраняване на лубрикантите Satisfyer Men
Лубрикантите от серията Satisfyer Men могат да се измиват с вода без остатъци, независимо дали от кожата,
лигавиците или секс играчката ти. По хигиенни причини трябва да почиствате секс играчката си преди и след всяко
използване. За тази цел е изключително подходящ дезинфекционният спрей Satisfyer Men.
Други указания за употреба при половия акт
Контрацепция и предпазване от инфекции
Лубрикантите Satisfyer Men не са контрацептиви, не съдържат спермицидни съставки и не предпазват от инфекции.
При желание за забременяване (преконцепция)
Гинеколозите препоръчват при преконцепция лубриканти да се използват в минимални количества или за по-сигурно
да не се използват изобщо, тъй като могат да затруднят зачеването.
Други указания при непоносимост
При проучването за непоносимост, напр. алергени, преди употреба трябва да се направи справка с етикета на
продукта при „Съставки (INCI):“. Ако се появят кожни раздразнения, продуктът трябва да се отстрани, както
е описано, и при необходимост да се консултира лекар.
Съставки
Вода, глицерин, хидроксиетилцелулоза, феноксиетанол, алантоин, бензоена киселина
Производител
Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Германия

