
Lubrikantai Satisfyer Men
Satisfyer Men lubrikantai yra medicininiai produktai, skirti naudoti ant odos. Jų sudėtyje nėra aliejų ir riebalų ir jie įtikina  
rinktinėmis gamybos medžiagomis, kontroliuojamais gamybos procesais bei griežta kontrole. Lubrikantai patikrinti dėl  
tolerancijos ant odos ir gleivinės ir yra įrodytas jų suderinamumas su prezervatyvais.
Visi Satisfyer Men serijos lubrikantai atitinka griežtus Europos  
„Direktyvos 93 / 42 EEB dėl medicininių produktų“ ir Vokietijos „Medicininių produktų įstatymo“ reikalavimus.
Satisfyer Men lubrikantai vandens pagrindu. Tai reiškia, kad juos nesunkiai nuplausite vandeniu,jie nepalieka likučių ir ant 
odos nelieka lipnumo pojūčio. Jie puikiai tinka naudoti su visais Satisfyer Men produktais, tačiau juos galima naudoti ir su 
kitais žaisliukais ar lytinio akto metu.

Lubrikanto poveikis
Lubrikantas, jį naudojant naudojant su Satisfyer Men, palengvina procesą padeda išvengti trinties. Jie veikia kaip tepamoji 
medžiaga, leidžianti greitai įsiskverbti į minkštą apvalkalą ir tiesiog mėgautis savo žaisliuku. Lubrikantas suteikia tikrovišką 
pojūtį ir intensyvų slydimą. Jame nėra dažiklių ir skonį suteikiančių medžiagų, todėl jis sukuria natūralų malonumo pojūtį.  

Satisfyer Men lubrikanto naudojimas
Praktiškas buteliukas leidžia patogiai dozuoti. Riešuto dydžio kiekį užtepkite ant savo penio ir truputį lubrikanto – ant savo 
žaisliuko. Lubrikantą tolygiai paskirstykite ant savo sujaudinto penio ir švelniai įsiskverbkite į masturbatorių. Lytinio akto metu 
taip pat ant penio arba ant sujaudinto penio užmauto prezervatyvo bei ant atitinkamos partnerio kūno dalies užtekite  
pakankamai lubrikanto ir išskirstykite jį pirštais. Prieš naudojant ir panaudojus, rekomenduojame gerai nusiplauti rankas.
Jei naudojate prezervatyvą, būtinai atsižvelkite į prezervatyvo naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus. 

Satisfyer Men lubrikanto pašalinimas
Satisfyer Men serijos lubrikantus lengvai, nepalikdami likučių, nuplausite vandeniu, visai nesvarbu, ar nuo odos, ar iš  
gleivinės, ar nuo savo žaisliuko. Dėl higieninių priežaščių žaisliuką reikėtų plauti prieš kiekvieną kartą naudojant  
ir kaskart panaudojus. Tam puikiai tiks Satisfyer Men Disinfectant Spray. 

Kiti naudojimo nurodymai lytinio akto metu
Apsisaugojimas nuo nėštumo ir infekcijų
Satisfyer Men lubrikantai tai ne kontraceptinės priemonės, jie neturi spermicidinių veikliųjų medžiagų ir taip pat neapsaugo 
nuo infekcijų.

Nėštumo planavimas
Planuojant nėštumą, ginekologai rekomenduoja lubrikantus vartoti saikingai arba jų išvis atsisakyti, nes jie gali trukdyti  
apvaisinimui.

Kiti nurodymai dėl netoleravimo
Norėdami sužinoti apie netoleravimą, pvz., alergiją sukeliančias medžiagas, prieš naudodami peržiūrėkite ant produkto 
esančią žymą „Ingredients (INCI):“. Jei pastebėjote odos sudirgimą, produktą pašalinkite kaip nurodyta ir, jei reikia,  
pasikonsultuokite su gydytoju.

Sudedamosios medžiagos
Vanduo, glicerinas, hidroksietilo celiuliozė, fenoksi etanolis, alantoinas, benzo rūgštys 

Gamintojas
„Amor-Gummiwaren“ GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Vokietija 

Naudojimo instrukcija 
Satisfyer Men – Neutralus lubrikantas


