
Lubrykanty Satisfyer Men
Lubrytaknty Satisfyer Men są produktami medycznymi przeznaczonymi do stosowania w kontakcie ze skórą. Nie zawierają 
olejów ani tłuszczów. Ich niezaprzeczalnym walorem są wyselekcjonowane surowce, kontrola procesu produkcyjnego oraz 
kompleksowa weryfikacja. Lubrykanty zostały przetestowane pod kątem oddziaływania na skórę i śluzówki i uzyskały ocenę 
pozytywną. Wykazano również brak jakichkolwiek niepożądanych oddziaływań podczas stosowania z prezerwatywą.
Wszystkie lubrykanty serii Satisfyer Men spełniają surowe wymogi  
Dyrektywy 93 / 42 EWG w sprawie produktów medycznych oraz niemieckiej ustawy o produktach medycznych.
Lubrykanty Satisfyer Men 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 Men, jednak można ich również używać podczas korzystania z innych zabawek lub podczas stosunku płciowego.

Tak działają lubrykanty
Lubrykanty sprawiają, że zastosowanie Twojego masturbatora Satisfyer Men stanie się proste i będzie przebiegało gładko. 
Działają jak smar, dzięki któremu będziesz mógł szybko wejść w miękki tunel i cieszyć się rozkoszą, jaką daje Ci Twoja 
zabawka. Lubrykant daje realne odczucia i zapewnia intensywny poślizg. Dzięki bezbarwnej i bezsmakowej recepturze 
zapewniają przeżycie naturalnych doznań 

Stosowanie lubrykantów Satisfyer Men
Praktyczna buteleczka umożliwia łatwe dozowanie. Nanieś lubrykant na penis, wystarczy ilość równa ziarnku grochu, oraz 
na swoją zabawkę. Rozprowadź lubrykant równomiernie na penisie we wzwodzie i wejdź gładko w masturbator. 
W przypadku stosowania podczas stosunku również nanieś lubrykant na penis lub na prezerwatywę założoną na penis  
we wzwodzie lub też na wybrane części ciała partnera 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 Men
Lubrykanty serii Satisfyer Men 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 Men Disinfectant Spray. 

Informacje dotyczące stosowania podczas stosunku płciowego
Zapobieganie niechcianej ciąży i ochrona przed infekcjami
Lubrykanty Satisfyer Men 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
gliceryna, woda, hydroksyetyloceluloza, mleczan sodu, benzoesan sodu, alantoina, kwas mlekowy

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

Instrukcja użytkowania 
Satisfyer Men – lubrykant Warming


