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Ná vod ná použ ití  Pjur lubrikáč ní  gely 

Jednoduše aplikujte požadované množství lubrikačního gelu Pjur na vybranou intimní oblast (i další 

části těla v případně masáží). Vzhledem k tomu, že lubrikační gely na bázi silikonu nejsou 

absorbována kůží, stejně tak jako lubrikační gely na bázi vody, měli byste vždy použít menší 

množství silikonových lubrikantů, abyste dosáhli nejlepších výsledků. 

Lubrikační gely na vodní bázi jsou absorbovány pokožkou téměř okamžitě. V případě potřeby je 

jednoduše umyjete vlažnou vodou. 

Lubrikační gely na silikonové bázi zůstávají na povrchu pokožky a nejsou absorbovány. 

Zanechávají na kůži měkký a hedvábně hladký pocit a snadno se odstraňují jemným mýdlem a 

vodou. 

Ná vod ná použ ití  Pjur med Premium 

Chcete opravdu hýčkat svého partnera? Pjur silikonové lubrikační gely jsou perfektní na masáže 

celého těla, protože mají extrémně dlouhý účinek a zintenzivňují každý dotyk na pokožce. 

Pro smyslnou masáž postupujte následovně: 

Zahřejte si Pjur med Premium glide v dlaních předtím, než ho použijte na svého partnera. 

Naneste ho po celých zádech dlouhými plynulými pohyby. 

Umístěte ruce na levou stranu páteře vašeho partnera a mírným tlakem přejeďte prsty dolů ke 

kostrči. Boky těla masírujte jemnými kruhovými pohyby. 

Nyní přicházejí na řadu ostatní části těla. Začněte od shora dolů. Například na hlavě a na obličeji, 

poté přes paže, ruce, hýždě, nohy až po chodidla. 

Při masáži obličeje je důležité udržovat teplý pocit. Mírně masírujte pokožku prsy, začněte oběma 

rukama uprostřed obličeje a postupujte směrem k čelu a uším. 

Prakticky vše je povoleno na pažích a rukou – stačí se zeptat partnera, co mu nejvíce vyhovuje. 

Před masáží vezměte jeho ruku do své a jemně jí protřepte. 

Hýždě a stehna můžete masírovat silněji. 

Na masáž chodidel použijte také silnější tlak (jemné doteky může být naopak nepříjemný). 

Z důvodu kluznosti použijte pouze malé množství gelu. 

Když se váš partner zcela uvolnění, zatněte ruce do pěstí a jemně klepejte na dolní části zad a boků. 

Co se stane po masáži, už závisí čistě na vás a vašem partnerovi . 

  

https://www.sexshopik.cz/lubrikacni-gel-pjur-med-premium-glide-100-ml-13742/
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Ná vod ná použ ití  Pjur se rum 

Pro každou aplikaci stačí 1 - 2 nanést pomocí pumpičky na penis a vmasírovat v celé ploše 

(nesmývat). Znatelný vliv nastane po 15 – 20 vteřinách. Po použití umýt. Jen k vnějšímu použití. 

Ná vod ná použ ití  Pjur spreje 

Nejdříve byste měli vyzkoušet rozprašovací spreje na předloktí, abyste vyloučili jakoukoli 

alergickou reakci. Pokud k ní dojde, měli byste okamžitě sprej přestat používat. V opačném případě 

by měl být sprej aplikován na příslušnou část těla několik minut před pohlavním stykem. Pjur med 

PRO-LONG sprej lze aplikovat přímo na ztopořený penis. 1 - 3 stříknutí jsou obvykle dostačující 

pro každou aplikaci. Počet stříknutí a doba, po kterou má být přípravek aplikován před pohlavním 

stykem, se liší od člověka k člověku, protože citlivost je individuální pro každého jednotlivce. Před 

pohlavním stykem není nutné sprej otírat. Sprej lze použít s kondomem i bez kondomu. Výrobek 

není při požití nijak škodlivý. 

Ná vod ná použ ití  Pjur med Cleán ántibákteriá lní  sprej 

Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean, jak již název naznačuje, může být použit pro čištění 

vašich nejintimnějších oblastí nebo erotických pomůcek. Je určen výhradně pro lokální použití. 

Ideální pro použití na citlivou kůži nebo sliznici. 

Ná vod ná použ ití  Pjur med After Sháve 

Sprej po holení Pjur med After Shave nastříkejte přímo na citlivé oblasti po holení a nechtě 

vstřebat. Tento proces lze v případě potřeby opakovat. Vhodné pro všechny části těla. 

Várová ní  á bežpeč ností  pokyny 

Nepoužívejte na podrážděnou pokožku. Pokud se objeví podráždění, přestaňte sérum používat a 

další použití konzultujte s lékařem. Není antikoncepční. Neobsahuje žádné spermicidy. Držte mimo 

dosah dětí. Vyhněte se kontaktu s očima. Z důvodu kluznosti buďte opatrní ve vaně a při 

sprchování. 

Acebiz s.r.o. 

Sklad & výdejna:  

Bystrá 761/10, 19300 Praha 9 

Zákaznická linka: 222 224 060 

E-mail: podpora@sexshopik.cz 

https://www.sexshopik.cz/znecitlivujici-sprej-pjur-med-pro-long-20-ml-7570/
https://www.sexshopik.cz/znecitlivujici-sprej-pjur-med-pro-long-20-ml-7570/
https://www.sexshopik.cz/antibakterialni-cistici-sprej-pjur-med-clean-5926/
https://www.sexshopik.cz/sprej-po-holeni-pjur-med-after-shave-100-ml-12261/

