Struzzjonijiet għall-użu
Lubrikant Satisfyer Men – Cooling
Il-lubrikanti Satisfyer Men
Il-lubrikanti Satisfyer Men huma prodotti mediċinali għall-użu kutanju. Dawn għandhom riċetta mingħajr żjut jew xaħmijiet u jimpressjonaw
bil-kwalità għolja tagħhom – riżultat ta' materja prima magħżula, proċessi ta' manifattura kkontrollati u testijiet estensivi. Dawn il-lubrikanti
ġew ittestjati b'riżultati pożittivi fuq il-ġilda u l-membrani mukużi u huma ċċertifikati għall-użu ma' kondoms.
Il-lubrikanti kollha tas-serje Satisfyer Men jilħqu r-rekwiżiti għolja tad"Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE dwar mezzi mediċi" u l-"Medizinproduktegesetz" (Liġi Ġermaniża dwar il-mezzi mediċi).
Il-lubrikanti Satisfyer Men għandhom bażi ta' ilma. Dan ifisser li jistgħu jinħaslu faċilment bl-ilma mingħajr ma jħallu residwi u ma joħolqux
sensazzjoni ta' twaħħil fuq il-ġilda. Huma ideali għall-użu mal-prodotti Satisfyer Men kollha u jistgħu saħansitra jintużaw ma' toys oħra jew
waqt is-sess.
Hekk jaħdmu l-lubrikanti
Il-lubrikanti jiffaċilitaw l-użu tas-Satisfyer Men tiegħek u jnaqqsu l-frizzjoni. Huma jaġixxu bħala griż li jgħinek tippenetra malajr fl-isleeve
ratba sabiex tieħu gost bit-toy tiegħek. Il-lubrikant jagħtik sensazzjoni realistika u għandu kapaċità intensiva ta' żlieq. Il-formulazzjoni bla
kulur u bla togħma tiegħu tippermetti tgawdija naturali.
Kif tapplika l-lubrikant Satisfyer Men
Il-flixkun żgħir u prattiku jippermettilek dożaġġ faċli. Applika ammont daqs karawetta fuq il-pene u ftit ieħor lubrikant fuq it-toy tiegħek.
Ifrex sew il-lubrikant fuq il-pene mqajjem tiegħek u deffsu bil-mogħod fil-masturbatur.
Għas-sess, applika wkoll ammont suffiċjenti ta' lubrikant fuq il-pene jew fuq il-kondom milbus fuq il-pene mqajjem u fuq il-parti tal-partner u
ifirxu b'subgħajk. Nirrakkomandaw li taħsel sew idejk qabel u wara l-użu.
Meta tuża l-prodott ma' kondom, dejjem segwi n-noti u l-istruzzjonijiet għall-użu li jiġu mal-kondom.
Kif tneħħi l-lubrikant Satisfyer Men
Il-lubrikanti tas-serje Satisfyer Men jistgħu jinħaslu bl-ilma, sew minn fuq il-ġilda jew membrani mukużi u sew mit-toy tiegħek, mingħajr ma
jħallu residwi. Għal raġunijiet iġjeniċi, għandek tnaddaf it-toy tiegħek qabel u wara kull użu. Dan tista' tagħmlu faċilment bis-Satisfyer Men
Disinfectant Spray.
Aktar informazzjoni għall-użu waqt is-sess
Kontraċezzjoni u protezzjoni minn infezzjonijiet
Il-lubrikanti Satisfyer Men mhumiex kontraċettivi, ma fihom ebda spermiċidi u ma joffrux protezzjoni kontra infezzjonijiet.
Jekk qegħdin tipprovaw għat-tfal
Jekk qegħdin tipprovaw għat-tfal, il-ginekoloġisti jirrakkmandaw li tużaw kemmxejn jew xejn affattu mill-prodott, għaliex dan jista' ifixkel
il-konċepiment.
Aktar informazzjoni dwar inkompatibbiltajiet
Għal inkompatibbiltajiet, bħal sustanzi li jikkawżaw allerġiji, fittex l-informazzjoni taħt "Ingredients (INCI):" fit-tikketta tal-prodott qabel l-użu.
F'każ ta' irritazzjonijiet tal-ġilda, jekk jogħġbok neħħi l-prodott kif avżat u kkonsulta tabib(a) jekk ikun hemm bżonn.
Ingredjenti
Ilma, gliċerina, Hydroxyethylcellulose, phenoxyethanol, allantoin, aċidu benżojku, mentol, aroma
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