Lietošanas instrukcija
Satisfyer Men – Gentle Warming lubrikants
Satisfyer Men lubrikanti
Satisfyer Men lubrikanti ir medicīnas izstrādājumi lietošanai uz ādas. To recepte ir bez eļļas un taukvielām un tie pārliecina ar
atlasītām sastāvdaļām, kontrolētu ražošanas procesu, kā arī apjomīgu pārbaudi. Lubrikantiem ir veiktas pozitīvas pārbaudes
par panesamību uz ādas un gļotādas un tiem ir pierādāma panesamība uz prezervatīviem.
Visi Satisfyer Men sērijas lubrikanti atbilst stingrajām Eiropas Savienības direktīvas
„93 / 42 EEK par medicīnas ierīcēm“ un Vācijas „Likuma par medicīnas produktiem“ prasībām.
Satisfyer Men lubrikanti ir radīti uz ūdens bāzes. Tas nozīmē, ka tos iespējams vienkārši pilnībā nomazgāt ar ūdeni un tie
nerada līpošu sajūtu uz ādas. Tie ir ideāli piemēroti lietošanai ar visiem Satisfyer Men izstrādājumiem, bet tos iespējams lietot
arī ar citām seksa rotaļlietām vai dzimumaktu laikā.
Šādi lubrikanti darbojas
Lubrikanti parada lietošanu ar tavu Satisfyer Men vienkāršu un bez berzes. Tie darbojas kā smērvielas, kas tev palīdz ātri
iekļūt maigajā apvalkā un izbaudīt savas ierīces pielietojumu. Lubrikants nodrošina reālistisku sajūtu un intensīvu slīdamību.
Vienlaikus recepte bez krāsām un garšas garantē dabīgu baudījumu.
Satisfyer Men lubrikantu pielietojums
Praktiskā pudelīte nodrošina tev vieglu dozēšanu. Uzklāj uz sava peņa lubrikantu zemesrieksta izmērā un nedaudz lubrikanta
uz tavas ierīces. Sadali lubrikantu vienmērīgi uz sava uzbudinātā peņa un maigi ievadi to mastrubatorā.
Arī dzimumaktam pietiek uzklāt lubrikantu uz peņa vai arī uz uzbudināta peņa uzritināta prezervatīva, kā arī partnera ķermeņa daļas un sadalīt lubrikantu ar pirkstiem. Ieteicams pirms un pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas.
Lietojot ar prezervatīvu, noteiktu ievērojiet norādes prezervatīva lietošanas instrukcijā.
Satisfyer Men lubrikantu notīrīšana
Satisfyer Men sērijas lubrikantus varat pilnībā nomazgāt ar ūdeni - neatkarīgi no tā, vai no ādas, gļotādām vai savas seksa
rotaļlietas. Higiēnas nolūkos nomazgā savu ierīci pirms un pēc jebkuras lietošanas. Tam īpaši ir piemērots Satisfyer Men
Disinfectant Spray.
Citas norādes par lietošanu dzimumakta laikā
Izsargāšanas no grūtniecības un aizsardzība pret infekcijām
Satisfyer Men lubrikanti nav līdzekļi aizsardzībai pret grūtniecību, tajos nav spermicīdu un tie nenodrošina aizsardzību
pret infekcijām.
Vēloties ieņemt bērnu
Ginekologi iesaka, ja vēlaties ieņemt bērnu, lietojiet lubrikantu tikai ļoti maz vai drošības nolūkos pilnībā pārtrauciet tā
lietošanu, jo tas varētu apgrūtināt bērna ieņemšanu.
Citas norādes nepanesamības gadījumā
Meklējot nepanesamību, piem., alerģiju izraisošanas vielas, pirms lietošanas meklēiet informāciju izstrādājuma marķējuma
sadaļā „Ingredients (INCI):“. Ja jums rodas ādas kairinājumi, lūdzu, notīriet izstrādājumu tā, kā aprakstīts iepriekš tekstā, un
nepieciešamības gadījumā sazinieties ar ārstu.
Sastāvs
Glicerīns, ūdens, hidroksietilceluloze, nātrija acetāts, nātrija benzonāts, alantoīns, pienskābe
Ražotājs
Amor-Gummiwaren GmbH
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