Návod k použití
Lubrikant Satisfyer Men – Cooling
Lubrikanty Satisfyer Men
Lubrikanty Satisfyer Men jsou zdravotnické prostředky určené k aplikaci na pokožku. Mají recepturu bez olejů a tuků a vyznačují se vybranými surovinami, kontrolovanými výrobními postupy a přísným testováním. Při testu lubrikantů na snášenlivost
s pokožku a sliznicí byly zaznamenány pozitivní výsledky a lubrikanty jsou prokazatelně kompatibilní s kondomy.
Všechny lubrikanty z řady Satisfyer Men splňují přísné požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady
93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a německého zákona o zdravotnických prostředcích.
Lubrikanty Satisfyer Men jsou na bázi vody. To znamená, že jsou snadno a beze zbytků omyvatelné vodou a nezanechávají
lepkavý pocit na pokožce. Jsou speciálně uzpůsobené pro použití se všemi výrobky Satisfyer Men, lze je však použít také s
ostatními pomůckami nebo při pohlavním styku.
Jak lubrikanty účinkují
Tyto lubrikanty ti zaručí snadné a hladké použití tvého Satisfyeru Men. Fungují jako mazivo, které ti umožní rychle vniknout
do měkkého pouzdra a naplno si vychutnat použití v kombinaci s tvojí oblíbenou pomůckou. Lubrikant ti zajistí realistický
pocit a intenzivní lubrikaci. Jeho barevně a chuťově neutrální receptura je přitom zárukou přirozeného požitku.
Použití lubrikantů Satisfyer Men
Praktická lahvička umožňuje snadné dávkování. Nanes množství lubrikantu odpovídající velikosti burského oříšku na svůj
penis a trochu také na pomůcku. Rozetři lubrikant rovnoměrně na ztopořený penis a vklouzni jemně do masturbátoru.
Také při pohlavním styku nanes dostatečné množství lubrikantu na penis nebo na nasazený kondom i na intimní partie partnera a rozetři prsty. Doporučuje se umýt si před a po použití důkladně ruce.
Při použití kondomu se bezpodmínečně řiď pokyny uvedenými v návodu k použití kondomu.
Odstranění lubrikantů Satisfyer Men
Lubrikanty z řady Satisfyer Men můžeš beze zbytků odstranit vodou, ať už přímo z pokožky a sliznic, nebo z pomůcky. Z
hygienických důvodů doporučujeme pomůcku vyčistit před a po každém použití. K tomu se nejlépe hodí přípravek Satisfyer
Men Disinfectant Spray.
Další informace o použití při pohlavním styku
Antikoncepce a ochrana před infekcemi
U lubrikantů Satisfyer Men se nejedná o antikoncepční prostředky, lubrikanty neobsahují žádné spermicidní látky a neposkytují žádnou ochranu proti infekcím.
Při plánovaném početí
Gynekologové doporučují při touze po dětech používat lubrikanty jen v omezené míře nebo je pro jistotu nepoužívat vůbec,
neboť mohou zkomplikovat početí.
Další informace pro případy nesnášenlivosti
Při zjišťování nesnášenlivostí, např. alergenů, doporučujeme před použitím zkontrolovat etiketu výrobku, konkrétně oddíl
„Ingredients (INCI):“. Pokud se objeví podráždění pokožky, odstraň produkt podle uvedených pokynů a případně se poraď
s lékařem.
Obsažené látky
Voda, glycerin, hydroxyethylcelulóza, fenoxyethanol, allantoin, kyselina benzoová, mentol, aroma
Výrobce
Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Německo

