
Il-lubrikanti Satisfyer
Il-lubrikanti Satisfyer huma prodotti għall-użu kutanju. Dawn għandhom riċetta mingħajr żjut jew xaħmijiet u jimpressjonaw 
bil-lubrikazzjoni eċċellenti tagħhom li żżomm għal ħin twil. 
Il-lubrikanti Satisfyer għandhom bażi ta' ilma. Dan ifisser li jistgħu jinħaslu faċilment bl-ilma mingħajr ma jħallu residwi u ma 
joħolqux ensazzjoni ta' twaħħil fuq il-ġilda. Huma ideali għall-użu mal-prodotti Satisfyer kollha u jistgħu saħansitra jintużaw 
mat-toys l-oħra kollha jew waqt is-sess.

Hekk jaħdmu l-lubrikanti
Il-lubrikanti jiffaċilitaw l-użu tas-Satisfyer tiegħek u jnaqqsu l-frizzjoni. Il-kappell tas-silikon jiżloq faċilment fuq il-partijiet intimi 
tiegħek u jippermettilek issib il-pożizzjoni ideali għall-aqwa pjaċir. Ir-riċetta bla kulur, togħma u riħa ma tfixklekx mill-essenz-
jali, u b'hekk tista' tiffoka kompletament fuq is-sodisfazzjon tiegħek.

Kif tapplika l-lubrikant Satisfyer
Il-flixkun żgħir u prattiku jippermettilek dożaġġ faċli. Qattar ftit lubrikant fuq il-klitoris u ftit fuq il-kappell tas-silikon. ifrex  
il-lubrikant fuq il-partijiet ta' ġismek li tixtieq.
Għas-sess, applika wkoll ammont suffiċjenti ta' lubrikant fuq il-parti tal-ġisem jew fuq il-kondom imrembel fuq il-pene  
mqajjem u ifirxu b'subgħajk. Nirrakkomandaw li taħsel sew idejk qabel u wara l-użu.
Meta tuża l-prodott ma' kondom, dejjem segwi n-noti u l-istruzzjonijiet għall-użu li jiġu mal-kondom. 

Kif tneħħi l-lubrikant Satisfyer 
Il-lubrikanti tas-serje Satisfyer jistgħu jinħaslu bl-ilma, sew minn fuq il-ġilda jew membrani mukużi u sew mit-toy tiegħek, 
mingħajr ma jħallu residwi. Għal raġunijiet iġjeniċi, għandek tnaddaf it-toy tiegħek qabel u wara kull użu. Dan tista' tagħmlu 
faċilment bis-Satisfyer Disinfectant Spray. 

Aktar informazzjoni għall-użu waqt is-sess 
Kontraċezzjoni u protezzjoni minn infezzjonijiet
Il-lubrikanti Satisfyer mhumiex kontraċettivi, ma fihom ebda spermiċidi u ma joffrux protezzjoni kontra infezzjonijiet.

Jekk qegħdin tipprovaw għat-tfal
Jekk qegħdin tipprovaw għat-tfal, il-ginekoloġisti jirrakkmandaw li tużaw kemmxejn jew xejn affattu mill-prodott, għaliex dan 
jista' ifixkel il-konċepiment.

Aktar informazzjoni dwar inkompatibbiltajiet
Għal inkompatibbiltajiet, bħal sustanzi li jikkawżaw allerġiji, fittex l-informazzjoni taħt "Ingredients (INCI):" fit-tikketta  
tal-prodott qabel l-użu. F'każ ta' irritazzjonijiet tal-ġilda, jekk jogħġbok neħħi l-prodott kif avżat u kkonsulta tabib(a) jekk  
ikun hemm bżonn.

Ingredjenti
Ilma, gliċerina, Hydroxyethylcellulose, benzoat tas-sodju, sorbat tal-potassju, aċidu ċitriku
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Struzzjonijiet għall-użu
Lubrikant Satisfyer – Gentle Light


