
Lubrykanty Satisfyer
Lubrykanty Satisfyer są produktami przeznaczonymi do stosowania w kontakcie ze skórą. Nie zawierają olejów ani  
tłuszczów. Charakteryzują się optymalnymi własnościami poślizgowymi i długim czasem działania. 
Lubrykanty Satisfyer wytwarzane są na bazie wody. Oznacza to, że można je w prosty sposób, całkowicie zmyć wodą i że 
nie pozostawiają na skórze uczucia lepkości. Idealnie nadają się do stosowania ze wszystkimi produktami Satisfyer, jednak 
można ich również używać podczas korzystania z innych zabawek lub podczas stosunku płciowego.

Tak działają lubrykanty
Lubrykanty sprawiają, że zastosowanie Twojego masturbatora Satisfyer stanie się proste i będzie przebiegało gładko. 
Silikonowa nakładka gładko prześlizguje się po miejscach intymnych i umożliwia Ci idealne umiejscowienie i uzyskanie 
maksymalnej rozkoszy. Dzięki bezbarwnej, bezwonnej i bezzapachowej recepturze lubrykanty są dyskretne, nie odwracają 
uwagi od sedna sprawy i pozwalają w pełni skoncentrować się na uzyskaniu pełnej satysfakcji.

Stosowanie lubrykantów Satisfyer
Praktyczna buteleczka umożliwia łatwe dozowanie. Nanieś odrobinę lubrykantu na łechtaczkę oraz na nasadkę  
masturbatora Satisfyer. Nanieś lubrykant na wybrane miejsca na ciele.
W przypadku stosowania podczas stosunku również nanieś lubrykant na wybrane części ciała lub na prezerwatywę 
założoną na penis we wzwodzie i rozprowadź palcami. Zalecamy, aby zarówno przed jak i po zastosowaniu lubrykantu 
dokładnie umyć ręce.
W przypadku stosowania lubrykantu wraz z prezerwatywą należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji stosowania  
prezerwatywy. 

Usuwanie lubrykantów Satisfyer
Lubrykanty serii Satisfyer można całkowicie zmyć przy zastosowaniu zwykłej wody, zarówno ze skóry, śluzówki jak i z 
używanych wraz z lubrykantem zabawek. Ze względów higienicznych należy zawsze wyczyścić zabawkę zarówno przed 
użyciem jak i po nim. Do tego celu idealnie nadaje się spray dezynfekujący Satisfyer Disinfectant Spray. 

Informacje dotyczące stosowania podczas stosunku płciowego
Zapobieganie niechcianej ciąży i ochrona przed infekcjami
Lubrykanty Satisfyer nie są środkami chroniącymi przed niechcianą ciążą, nie zawierają środków plemnikobójczych ani 
środków chroniących przed infekcjami.

Planowanie ciąży
Ginekolodzy zalecają parom planującym ciążę, aby ograniczyły stosowanie lubrykantów lub stosowały je w niewielkich 
ilościach, ponieważ mogą utrudnić zapłodnienie.

Pozostałe informacje dotyczące reakcji niepożądanych
Poszukując informacji o działaniach niepożądanych, np. substancjach mogących wywoływać reakcje alergiczne, należy 
przed zastosowaniem zapoznać się ze składem produktu w sekcji „Skład (INCI):“. W przypadku wystąpienia podrażnień 
skóry należy zmyć produkt zgodnie z opisem i skonsultować się z lekarzem.

Skład
Woda, gliceryna, hydroksyetyloceluloza, benzoesan sodu, sorbinian potasu, kwas cytrynowy
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Instrukcja użytkowania
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