
Satisfyer men-glidemidlene
Satisfyer men-glidemidlene er farmasøytiske produkter beregnet på bruk på huden. De er laget uten bruk av olje og fett  
og overbeviser med utvalgte råvarer, kontrollerte produksjonsprosesser og omfattende testing. Glidemidlene har testet positivt 
på toleranse overfor hud og slimhinner og kondomer tåler beviselig glidemidlene.
Alle glidemidlene i satisfyer men-serien oppfyller de strenge kravene i  
EØS-direktiv 93/42 som gjelder farmasøytiske produkter, samt den tyske loven om farmasøytiske produkter.
Satisfyer men-glidemidlene er vannbaserte. Det betyr at de er enkle å vaske av med vann uten at rester blir værende igjen og 
at de ikke gir noen klebrig følelse mot huden. De er ideelt egnet for bruk sammen med alle satisfyer men-produkter, men kan 
også brukes sammen med allslags andre leker eller under samleie.

Slik virker glidemidlene
Glidemidlene gjør bruken sammen med din satisfyer men enkel og jevn. De virker som et smørestoff, noe som gjør at du raskt 
kan trenge inn i den myke omsluttende delen og nyte bruken sammen med leketøyet ditt. Glidemidlet sørger for en realistisk 
følelse og intens glideevne. Det er laget uten bruk av farger og smaksstoffer, noe som gir en naturlig nytelse. 

Bruk av satisfyer men-glidemidlene
Den praktiske lille flasken gjør det enkelt å porsjonere ut glidemiddel. Ta en mengde glidemiddel på størrelse med en peanøtt 
på din penis og littegrann glidemiddel også på leketøyet ditt. Fordel glidemidlet jevnt ut over overflaten på din erigerte penis 
og la den gli mykt inn i masturbatoren. 
Også under samleie må du bruke tilstrekkelig glidemiddel på kroppsdelen eller på kondomet som er rullet nedover den  
oppreiste penisen og fordel midlet med fingrene. Det anbefales å vaske hendene grundig før og etter bruk.
Når du bruker kondom, er det viktig å følge instruksjonene i bruksanvisningen for kondomet. 

Fjerning av satisfyer men-glidemidlene
Glidemidlene i satisfyer men-serien kan vaskes helt av med vann, både fra hud, slimhinner og leketøy. Av hygieniske årsaker 
bør du før og hver bruk gjøre leketøyet rent. Satisfyer men disinfectant spray er perfekt egnet til det. 

Andre råd ang. bruk under samleie
Prevensjon og beskyttelse mot infeksjoner
Satisfyer-glidemidlene er ikke prevensjonsmidler, inneholder ikke midler som dreper sædceller og gir ikke noen beskyttelse 
mot infeksjoner.

Dersom dere ønsker å få barn
Gynekologer anbefaler at du bare bruker sparsomt med glidemidler dersom du vil ha barn eller for sikkerhets skyld kutter helt 
ut å bruke glidemidler, ettersom de kan gjøre det vanskeligere å få barn.

Andre opplysninger ang. intoleranse
Når en er på utkikk etter stoffer som kan gi intoleranse, f.eks. allergifremkallende stoffer, bør en skaffe seg informasjon før 
bruk gjennom merking av produktet under «Ingredients (INCI)». Skulle huden bli irritert, så fjern produktet som beskrevet og 
rådfør deg evt. med en lege.

Innholdsstoffer
Glyserin, vann, hydroksyetylcellulose, natriumlactat, natriumbenzoat, allantoin, melkesyre
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Bruksanvisning 
Satisfyer men – warming-glidemiddel


