Kasutusjuhend
Satisfyer Men – Neutral libestid
Satisfyer Meni libestid
Satisfyer Meni libestid on tooted, mis on mõeldud nahal kasutamiseks. Nende koostis on õli- ja rasvavaba ning nad
veenavad oma valitud toorainete, kontrollitud valmistamisprotsesside ning ulatuslike katsetega. Libestite katsetamine nahal ja
limaskestadel on andnud positiivseid tulemusi ning nende sobivus kondoomidega on tõenduspõhine.
Kõik Satisfyer Men sarja kuuluvad libestid täidavad rangeid Euroopa
„93/42 EMÜ meditsiinitoodete direktiivist“ ja saksa „meditsiinitoodete seadusest“ tulenevaid nõudeid.
Satisfyer Meni libestid on veepõhised. See tähendab seda, et neid on hõlbus veega maha pesta ning need ei jäta nahale
jääke ega kleepuvat tunnet. Need sobivad ideaalselt kõigi Satisfyer Meni toodetega. Samuti võib neid kasutada teiste
leludega või seksuaalvahekorra ajal.
Nii mõjuvad libestid
Libestid muudavad Satisfyer Meni kasutamise lihtsaks ja sujuvaks. Need mõjuvad määrdeainena, mis võimaldab sul kiiresti
pehmesse kesta tungida ja oma lelu kasutamist nautida. Määrdeaine annab realistliku tunde ja intensiivse libisemise.
Seejuures annab selle värvitu ja maitsetu koostis loomuliku naudingu.
Satisfyer Meni libestite kasutamine
Praktilisest pudelikesest on hõlbus doseerida. Kanna maapähklisuurune kogus libestit oma peenisele ja veidi lelule.
Hõõru libestit ühtlaselt oma erekteerunud peenisel laiali ja libista pehmelt masturbaatorisse.
Vahekorra ajal hõõruge piisavalt libestit peenisele või erekteerunud peeniselt mahatõmmatud kondoomile ja partneri
kehaosale ning ajage see sõrmedega ühtlaselt laiali. Soovitame enne ja pärast kasutamist käsi põhjalikult pesta.
Kondoomi kasutamisel järgige kindlasti kondoomi kasutusjuhendi juhiseid.
Satisfyer Meni libestite eemaldamine
Satisfyer Men sarja libestit saab veega maha pesta jääke jätmata – kas siis nahalt, limaskestadelt või sinu lelult. Hügieenilistel
põhjustel peaksid oma lelu enne ja pärast iga kasutust puhastama. Selleks sobib ideaalselt Satisfayer Men Disinfectant Spray.
Muud juhised kasutamiseks seksuaalvahekorra ajal
Raseduse ärahoidmine ja nakkuste ennetamine
Satisfyer Meni libestid ei ole rasestumisvastased vahendid, need ei sisalda spermitsiididel põhinevaid toimeaineid
ega paku infektsioonide ennetamist.
Kui on soov last saada
Kui soovite last saada, soovitavad günekoloogid libesteid minimaalselt kasutada või ohutuse huvides kasutamisest hoiduda,
kuna need võivad viljastumist pärssida.
Muud juhised talumatuse korral
Talumatuse korral, nt allergiat põhjustavad ained, tuleb endale enne kasutamist selgeks teha toote märgistus, mille leiate
koostisosade „Ingredients (INCI):“ alt. Nahaärrituste esinemisel eemaldage toode nahalt, nagu kirjeldatud, ja konsulteerige
vajadusel arstiga.
Koostisosad
vesi, glütseriin, hüdroksüetüültselluloos, fenoksüetanool, allantoiin, bensoehape
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