Original - Vattenbaserat glidmedel
Användarmanual
Om Original vattenbaserat glidmedel
Vattenbaserat oparfymerat glidmedel, speciellt utvecklat för intima stunder.
Några droppar ger ett härligt glid. Tvättas lätt bort och kladdar inte. Glidmedlet
har ingen doft eller färg och är särskilt mild mot den känsliga huden i
underlivet. Går utmärkt att använda ihop med kondom.
Belladot vattenbaserat glidmedel har fina glidegenskaper tack vare den höga
kvaliteten på varje råvara. Det gör att Belladot vattenbaserade glider lika länge
som många andra silikonbaserade.
De fina naturliga råvarorna gör att det inte finns några bismaker eller dofter,
vilket är en kvalitetsmarkör. Läs mer i tipsrutan till vänster.

Finns i 50 ml eller 100 ml

Belladot vattenbaserade glidmedel är lämpligt för personer med särskilt
känsliga slemhinnor. Det har en perfekt avvägd pH-nivå på 4,7, vilket är
optimalt för underlivet.

Glidmedel är en självklarhet
tillsammans
med
samtliga
sexhjälpmedel.
Glidmedel kan med fördel
användas tillsammans med
läkemedel som har torra
slemhinnor som biverkning,
liksom vid behandling med
Ovesterin.

Varför använda glidmedel?
Sex ska vara skönt. Glidmedel minskar friktionen och gör det skönare både vid
onani och vid samlag.

Belladot glidmedel är av
yttersta
kvalitet
och
innehåller
mycket
fina
råvaror, vilket borgar för en
hudvänlig
och
skonsam
produkt.

Omskurna män har stor nytta av en droppe glidmedel på ollonet vid onani.

Kvinnors sekret varierar i mängd och konsistens och kan påverkas vid
hormonförändringar, användande av tampong, medicinering mm. Vid
klimakteriet förändras slemhinnorna så att de blir torrare, skörare och därmed
mer känsliga. Glidmedel är ett enkelt hjälpmedel för att kunna fortsätta njuta
av sex när kroppens egna smörjmedel inte räcker till.

Det är ett måste att använda glidmedel vid analsex för att inte skada de
känsliga slemhinnorna (vid analsex rekommenderar vi ett silikonbaserat
glidmedel, se separat faktablad).
Vid användande av hjälpmedel och sexleksaker ska man alltid nyttja glidmedel.

Tips!
Smaka
och
dofta
på
två original-glidmedel efter
varandra.
Ju
mindre
bismak
eller
doft,
desto
bättre kvalitet på råvaran.
Ju mer bismak eller doft,
ju sämre råvarukvalitet.

Om vattenbaserat glidmedel
Vattenbaserade glidmedel absorberas av huden och glidförmågan avtar därför
löpande för att helt upphöra. Belladot glidmedel är dock dryga, mycket tack
vara den fina kvaliteten på råvaror och ingredienser. Vattenbaserade
glidmedel lämnar inga fläckar och är lätt att tvätta av och ärgaranterat
kondomsäkra.
Mer info finns på www.belladot.com/sexologensvarar/

Kontakta oss
för ytterligare frågor:
info@belladot.com
031-653300
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