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DUREX PREZERWATYWY PERFORMA EASY-ON 3 SZTUKI
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Opis produktu
 

DUREX PERFORMA PREZERWATYWY ZE ŚRODKIEM NAWILŻAJĄCYM - 3
SZTUKI

Wyrób medyczny.

Łatwe do założenia i wygodne w użyciu.

Pokryte specjalnym lubrykantem, wydłużającym stosunek.

Posiadają delikatniejszy zapach.

Szerokość nominalna: 56 mm.

Działanie:

Prezerwatywy Durex Performa pokryte są specjalnym lubrykantem, który przedłuża stosunek. Wykonane są z naturalnej, przezroczystej
gumy lateksowej, o kształcie easy-on, łatwiejszym do założenia i wygodniejszym w użyciu. Prezerwatywy zakończone są zbiorniczkiem i
posiadają delikatniejszy zapach.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Lubrykant, którym pokryte są prezerwatywy, może powodować wysypkę, podrażnienie, pieczenie lub swędzenie. Unikaj kontaktu
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z oczami i zmyj go po użyciu. Jeśli wystąpi podrażnienie, przerwij używanie. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z
lekarzem.

Nie używaj tej prezerwatywy, jeśli któryś z partnerów ma podrażnioną skórę lub skaleczenie.

Jeśli podczas użytkowania prezerwatyw, któryś z partnerów ma problemy z oddychaniem lub zaobserwuje sinienie warg należy
przerwać używanie i wezwać lekarza.

Przeczytaj uważnie ulotkę znajdującą się wewnątrz opakowania, zwłaszcza jeśli używasz prezerwatywy przy stosunku analnym
lub oralnym.

Przechowywać w miejscu suchym, temperaturze pokojowej, z dala od promieni słonecznych.

Żadna metoda antykoncepcji nie zapewnia 100% ochrony przed ciążą, HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Używaj prezerwatywy tylko raz.

Uwagi:

Wszystkie żele z serii Durex Play mogą być bezpiecznie stosowane z prezerwatywami Durex, w przeciwieństwie do lubrykantów
na bazie substancji oleistych, które mogą uszkodzić prezerwatywę.

Przedwczesny wytrysk to powszechny problem, który może mieć różne przyczyny i może wymagać konsultacji medycznej.
Jeżeli te prezerwatywy nie pomogą, skontaktuj się z lekarzem.

Testowane dermatologicznie.

W 100% testowane elektronicznie.

Producent: RECKITT BECKINSER POLAND SP. Z O.O., ul.Okunin 1, Nowy Dwór Mazowiecki.
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