Navodila za uporabo
Satisfyer – lubrikant Gentle Light
Lubrikanti Satisfyer
Lubrikanti Satisfyer so izdelki za uporabo na koži. Imajo recepturo, ki ne vsebuje olja in masti in prepričajo z izvrstnimi
drsnimi lastnostmi z dolgotrajnim učinkom.
Lubrikanti Satisfyer 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, uporabljate pa jih lahko
tudi z drugimi erotičnimi igračkami ali pri spolnem odnosu.
Tako delujejo lubrikanti
Uporaba izdelka Satisfyer je z lubrikanti preprosta in nemotena. Silikonski nastavek drsi nežno preko tvojih intimnih mest in
ti tako omogoča idealno namestitev za kar največji užitek. Zahvaljujoč recepturi brez barv, vonja in okusa te od bistvenega
prav nič ne odvrne in se lahko popolnoma osredotočiš na svojo zadovoljitev.
Uporaba lubrikantov Satisfyer
Praktična embalaža ti mogoča preprosto doziranje. Nekaj kapljic lubrikanta nakapljaj na svoj klitoris in nekaj na silikonski
nastavek izdelka Satisfyer. Lubrikant porazdeli po želenih mestih na telesu.
Ob spolnem odnosu prav tako nanesi dovolj lubrikanta na telesni del ali na kondom, ki je nameščen na penis v stanju
erekcije 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
Lubrikante iz serije Satisfyer 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 Disinfectant Spray.
Drugi napotki za uporabo pri spolnih odnosih
Kontracepcija in zaščita pred infekcijami
Lubrikanti Satisfyer 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
Voda, glicerin, hidroksietil celuloza, natrijev benzoat, kalijev sorbat, citronska kislina
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