
Satisfyer Men -liukasteaineet
Satisfyer Men -liukasteaineet ovat lääkinnällisiä tarvikkeita, joita käytetään iholla. Aineet on valmistettu öljyttömästi ja rasvat-
tomasti. Niiden valikoidut raaka-aineet, kontrolloidut valmistusmenetelmät ja laajat testaukset takaavat liukasteaineiden kor-
kean laadun. Liukasteaineet on testattu iholle ja limakalvoille sopiviksi ja niitä voi todistettavasti käyttää kondomien kanssa.
Kaikki Satisfyer Men -sarjan liukasteaineet täyttävät eurooppalaisen lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY tiukat määräykset.
Satisfyer Men -liukasteaineet ovat vesipohjaisia. Näin ne on helppo pestä vedellä pois kokonaan ilman jäämiä tai tahmeu-
den tunnetta iholla. Liukasteaineet sopivat erinomaisesti kaikkien Satisfyer Men -tuotteiden kanssa käytettäviksi, mutta niitä 
voi käyttää myös muiden seksilelujen kanssa sekä yhdynnän aikana.

Liukasteaineen vaikutus
Liukasteaineiden ansiosta Satisfyer Men -laitteen käyttö on yksinkertaista ja kitkatonta. Aineet vaikuttavat kuten voiteluaine, 
jonka ansiosta voit työntyä nopeasti pehmeään suuosaan ja nauttia seksilelun käytöstä. Liukasteaine luo aidon tunteen ja 
antaa voimakkaan liukuominaisuuden. Sen värittömät ja mauttomat valmistusaineet takaavat luonnollisen nautinnon.  

Satisfyer Men -liukasteaineen käyttö
Käytännöllisten pienten pullojen ansiosta aineen annostus on helppoa. Levitä maapähkinän kokoinen määrä liukasteainetta  
peniksen päälle ja myös hieman seksileluusi. Levitä liukasteaine erektiossa olevan peniksen päälle tasaisesti ja liu’u pehmeästi 
masturbaattorin sisään. 
Levitä liukasteainetta sormien avulla riittävä määrä penikseen myös yhdynnän aikana tai erektiossa olevan peniksen päällä 
olevalle kondomille sekä kumppanille. On suositeltavaa pestä kädet huolellisesti ennen aineen käyttöä ja sen jälkeen.
Kun käytät ainetta kondomin kanssa, tutustu ehdottomasti ensin kondomin käyttöohjeisiin. 

Satisfyer Men -liukasteaineen puhdistaminen
Satisfyer Men -sarjan liukasteaineet voidaan puhdistaa vedellä iholta, limakalvoilta ja seksilelusta täysin ilman jäämiä.  
Hygieenisistä syistä seksilelu kannattaa puhdistaa jokaisen käytön jälkeen. Satisfyer Men Disinfectant Spray soveltuu  
täydellisesti tähän käyttötarkoitukseen. 

Lisäneuvoja yhdynnän aikana tapahtuvaan käyttöön
Raskaudenehkäisy ja tartuntasuoja
Satisfyer Men -liukasteaineet eivät ehkäise raskautta, ne eivät sisällä siittiöitä tuhoavia aineita eivätkä suojaa tartunnoilta.

Jos toiveenasi on vauva
Gynekologit suosittelevat käyttämään liukasteainetta säästeliäästi tai välttämään sen käyttöä varmuuden vuoksi kokonaan,  
sillä se saattaa vaikeuttaa hedelmöitymistä.

Lisätietoa yliherkkyydestä
Kun etsit tietoa yliherkkyydestä, esim. allergiaa aiheuttavista aineista, tutustu tuotemerkintöjen ainesosiin “Ingredients (INCI):“ 
ennen käyttöä. Hävitä tuote ohjeiden mukaisesti ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin, mikäli käytön yhteydessä esiintyy  
ihoärsytystä.

Ainesosat
Vesi, glyseriini, hydroksietyyliselluloosa, fenoksietanoli, allantoiini, bentsoehappo 

Valmistaja
Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Saksa 

Käyttöohje 
Satisfyer Men - Neutral-liukasteaine


