Navodila za uporabo
Satisfyer Men – lubrikant Warming
Lubrikant Satisfyer Men
Lubrikanti Satisfyer Men so medicinski izdelki za uporabo na koži. Imajo recepturo, ki ne vsebuje olj in masti in prepričajo z
izbranimi surovinami, nadzorovanimi proizvodnimi procesi in obsežno kontrolo. Lubrikanti so pozitivno testirani za prenašanje na koži in sluznicah in imajo dokazano prenašanje s kondomi.
Vsi lubrikanti serije Satisfyer Men izpolnjujejo stroge zahteve evropske
„Direktive 93 / 42 EGS o medicinskih izdelkih“ in nemškega „Zakona o medicinskih izdelkih“.
Lubrikanti Satisfyer Men so izdelani na vodni osnovi. To pomeni, da jih lahko preprosto sperete z vodo brez, da bi puščali
sledi in na koži ne povzročajo lepljivega občutka. Idealno so usklajeni za uporabo z vsemi izdelki Satisfyer Men, uporabljate
pa jih lahko tudi z drugimi erotičnimi igračkami ali pri spolnem odnosu.
Tako delujejo lubrikanti
Uporaba izdelka Satisfyer Men je z lubrikanti preprosta in nemotena. Učinkujejo kot mazivo, ki ti omogoča, da hitro prodreš
v mehak ovoj in uživaš v uporabi svoje erotične igračke. Lubrikant zagotavlja realističen občutek in intenzivno drsnost. Pri tem
omogoča njegova receptura brez barve in okusa popolnoma naraven užitek.
Uporaba lubrikanta Satisfyer Men
Praktična embalaža ti mogoča preprosto doziranje. Na svoj penis nanesi kot arašid veliko količino lubrikanta in nekaj lubrikanta na tvojo erotično igračko. Lubrikant enakomerno porazdeli po penisu v stanju erekcije in ga nežno vstavi v masturbator.
Ob spolnem odnosu prav tako nanesi dovolj lubrikanta na penis ali na kondom, ki je nameščen na penis v stanju erekcije in
na telesni del partnerja in ga porazdeli s prsti. Priporočamo, da si pred in po uporabi temeljito opereš roke.
Ob uporabi s kondomom obvezno upoštevaj napotke navodil za uporabo kondoma.
Odstranjevanje lubrikanta Satisfyer Men
Lubrikante iz serije Satisfyer Men lahko z vodo sperete brez, da bi puščali ostanke, ne glede na to ali jih spirate s kože, s
sluznice ali s tvoje erotične igračke. Iz higienskih razlogov moraš svojo erotično igračko pred in po vsaki uporabi očistiti. V ta
namen je primeren sprej Satisfyer Men Disinfectant Spray.
Drugi napotki za uporabo pri spolnih odnosih
Kontracepcija in zaščita pred infekcijami
Lubrikanti Satisfyer Men niso kontracepcijska sredstva, ne vsebujejo spermicidnih snovi in ne zagotavljajo zaščite pred
infekcijami.
Pri želji po otrocih
Ginekologi priporočajo, da lubrikant varčno uporabljate, kadar obstaja želja po otrocih ali pa se popolnoma odpoveste
uporabi sredstva, saj lahko otežuje zanositev.
Drugi napotki pri intoleranci
Pri ugotavljanju intolerance, npr. snovi, ki povzročajo alergije, si je treba pred uporabo najprej prebrati oznako izdelka s
sestavinami pod naslovom „Ingredients (INCI):“ Če pride do razdražene kože prosimo, da izdelek odstranite, kot je opisano
in se po potrebi posvetujete z zdravnikom.
Sestavine
Glicerin, voda, hidroksietil celuloza, natrijev laktat, natrijev benzoat, alantoin, mlečna kislina
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