
Satisfyer Men glidecremerne
Satisfyer Men glidecremerne er beregnet til anvendelse på huden. Produktsammensætningen er både olie- og fedtfri og 
består af nøje udvalgte ingredienser. Både fremstillingsprocesserne og det færdige produkt er underlagt omfattende kvalitets-
kontrol. Glidecremerne er blevet testet for hudvenlighed og udløser ingen allergiske reaktioner på hud og slimhinder, ligesom 
det er sikkert at bruge dem sammen med kondomer.
Alle glidecremerne i Satisfyer Men serien opfylder de strengeste kvalitetskrav som beskrevet i "Europarådets Direktiv  
93/42/EEC om medicinsk udstyr" og den tyske "Lov om medicinske produkter".
Satisfyer Men glidecremerne er vandbaserede. Derfor kan de uden problemer vaskes af huden med vand uden at huden 
efterfølgende føles fedtet eller klistret. Glidecremerne er perfekt afstemt efter produkterne i Satisfyer Men sortimentet, men 
kan også bruges sammen med alle andre typer erotisk legetøj eller under samleje.

Sådan virker glidecremerne
Glidecremerne gør det enkelt og let at bruge din Satisfyer Men. Glidecremerne virker som et smøremiddel, der lader dig 
trænge ubesværet ind i legetøjets bløde indre og fokusere fuldt og helt på nydelsen. Glidecremen sikrer en livagtig fornem-
melse i kombination med intensive glideegenskaber. Den farve- og smagsneutrale produktsammensætning sikrer naturlig 
nydelse.  

Sådan anvendes Satisfyer Men glidecremerne
Den praktiske flaske gør det nemt at dosere glidecremen. Kom en klat glidecreme på størrelse med en jordnød på din penis 
og lidt på legetøjet. Fordel glidecremen jævnt på din erigerede penis og glid blidt ind i masturbatoren. 
Ved samleje skal du ligeledes sørge for at smøre tilstrækkeligt med glidecreme på din penis eller kondomet på den erigere-
de penis, det samme gælder din partners intime dele. Fordel glidecremen med fingrene. Det anbefales at vaske hænderne 
grundigt før og efter anvendelse.
Inden du anvender glidecremen sammen med kondom skal du læse brugsanvisningen til kondomet. 

Sådan fjernes Satisfyer Men glidecremerne
Glidecremerne fra Satisfyer Men serien kan uden problemer fjernes fra både hud, slimhinder og legetøj med vand. Af hygiej-
niske årsager bør du rengøre dit legetøj efter hver brug. Hertil egner vores disinficerende Satisfyer Men Disinfectant Spray sig 
perfekt. 

Øvrige henvisninger i forbindelse med anvendelse under samleje
Beskyttelse mod graviditet og infektioner
Satisfyer Men glidecremerne beskytter ikke mod graviditet og indeholder heller ingen sæddræbende virkestoffer. Produkterne 
beskytter heller ikke mod seksuelt overførte sygdomme.

Ved ønske om graviditet
Hvis du ønsker at blive gravid, bør du ifølge de gynækologiske anbefalinger kun bruge glidecreme i lavt omfang eller endnu 
bedre undgå brugen helt. Glidecreme kan nemlig gøre det sværere for sædcellerne at nå frem til ægget.

Øvrige henvisninger ved overfølsomhed
Hvis du vil tjekke produktindholdet for allergiudløsende ingredienser, skal du kigge under "Ingredients (INCI):"  
i varedeklareringen. Hvis du oplever hudirritationer, bør du fjerne produktet som beskrevet og eventuelt søge lægehjælp.

Ingredienser
vand, glycerin, hydroxyethylcellulose, phenoxyethanol, allantoin, benzoesyre 

Producent
Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Tyskland 

Brugervejledning 
Satisfyer Men – neutralt glidecreme


