
Lubrificantes Satisfyer Men
Os lubrificantes Satisfyer Men são produtos medicinais para utilização na pele. Têm uma fórmula isenta de óleo e gordura  
e são muito eficazes, com matérias-primas selecionadas, processos de fabrico controlados e um teste exaustivo.  
Os lubrificantes são testados relativamente à compatibilidade com a pele e as mucosas e têm compatibilidade  
comprovada com preservativos.
Todos os lubrificantes da gama Satisfyer Men cumprem os rigorosos requisitos da  
Diretiva Europeia 93/42/CEE relativa a dispositivos médicos, bem como da Lei de Dispositivos Médicos alemã.
Os lubrificantes Satisfyer Men são à base de água. Isto significa que são fáceis de retirar com água, não deixam resíduos 
nem uma sensação pegajosa na pele. São ideais para utilização com todos os produtos Satisfyer Men, mas também podem 
ser utilizados com todos os outros Toys ou durante o ato sexual.

A função dos lubrificantes
Os lubrificantes proporcionam um funcionamento simples e perfeito com o teu Satisfyer Men. Funcionam como um lubrifi-
cante que te permite penetrar rapidamente a suave camada e desfrutar do prazer do teu Toy. O lubrificante proporciona 
sensações realistas e um deslizamento intensivo. A fórmula incolor e sem sabor proporciona um prazer natural. 

Utilização dos lubrificantes Satisfyer Men
O prático frasco permite-te controlar facilmente a quantidade. Aplica uma quantidade do tamanho de uma noz no pénis 
e um pouco de lubrificante no teu Toy. Distribui o lubrificante uniformemente pelo pénis ereto e desliza suavemente para 
dentro do Masturbator. 
Durante o ato sexual, aplica também lubrificante suficiente no pénis ou no preservativo enrolado no pénis ereto, bem  
como nas partes do corpo do(a) companheiro(a) e distribui com os dedos. Recomendamos que laves as mãos muito bem, 
antes e após a utilização.
Quando utilizares um preservativo, é fundamental seguir as instruções de utilização do mesmo. 

Remover os lubrificantes Satisfyer Men
Os lubrificantes da gama Satisfyer Men podem sem retirados com água e não deixam resíduos, quer se trate da pele,  
das mucosas ou do teu Toy. Por motivos de higiene, deves lavar o teu Toy antes e depois de cada utilização. Para tal,  
o Desinfetante em Spray Satisfyer Men é o ideal. 

Outras indicações para utilização durante o ato sexual
Contraceção e proteção contra infeções
Os lubrificantes Satisfyer Men não são contracetivos, não contêm espermicidas e não oferecem proteção contra infeções.

Caso pretenda ter filhos
Caso pretenda ter filhos, os ginecologistas recomendam que use os lubrificantes de forma muito moderada ou que deixe de 
os utilizar completamente, porque podem dificultar a conceção.

Outras informações sobre incompatibilidade
Na determinação de incompatibilidades, como, por exemplo, as substâncias que causam alergias, antes da utilização deve 
informar-se no rótulo do produto, em “Ingredientes (INCI)“. Em caso de irritação da pele, deve interromper a utilização do 
produto da forma recomendada e, se necessário, consulte o médico.

Ingredientes
Glicerina, água, etil hidroxietilcelulose, lactato de sódio, benzoato de sódio, alantoína, ácido láctico

Fabricante
Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Alemanha 

Instruções de utilização 
Satisfyer Men – Lubrificante com efeito calor


