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Durex Arouser, prezerwatywy prążkowane, 12 sztuk
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 szt.

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Opis produktu

Prezerwatywy Durex Arouser zostały opracowane z myślą o kobiecie, by podczas seksu zapewniać jej dodatkową stymulację i
potęgować jej doznania. Z tego powodu ich ścianki pokryte zostały prążkami. Prezerwatywy wykonano z naturalnego lateksu. Mają
prosty kształt zakończony zbiorniczkiem, standardowy rozmiar o średnicy nominalnej 53 mm i standardową grubość. Dla lepszego
poślizgu pokryte zostały silikonowym lubrykantem. Mają koralowy kolor. Ich wysoka jakość została potwierdzona elektronicznie i 5
testami jakości.
Zastosowanie

Antykoncepcja dla mężczyzn.

Sposób użycia

  Aby zakładanie prezerwatywy się powiodło, penis musi być w stanie pełnej erekcji.
  Umyj ręce i ostrożnie otwórz opakowanie z prezerwatywą z jednej strony.
  Przed założeniem prezerwatywy sprawdź, czy znajduje się na właściwej stronie (zrolowana krawędź powinna znajdować się na
zewnątrz).
  Końcówkę prezerwatywy ściśnij, by usunąć z niej powietrze i nie puszczając, przyłóż ją do żołędzi. Drugą ręką rozwijaj kondoma wzdłuż
penisa do samego końca, starając się, aby między kondom a penis nie dostało się powietrze. Uważaj, by nie uszkodzić prezerwatywy
paznokciami. Na końcu członka powinno pozostać około centymetra przestrzeni (jest to zwężony fragment kondoma), czyli miejsce na
spermę.
  Po stosunku przytrzymaj prezerwatywę podczas wyjmowania penisa, ściągnij ją tak, by zawartość się nie wylała, zwiąż i wyrzuć do
kosza na śmieci.
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 Cechy produktu

  opracowane z myślą o kobiecie, by zapewniać jej dodatkową przyjemność,
  wykonane z naturalnego lateksu,
  prążkowane,
  prosty, kształt,
  zakończone zbiorniczkiem,
  pokryte silikonowym lubrykantem lepszego poślizgu,
  standardowa grubość,
  standardowy rozmiar o szerokości nominalnej: 53 mm,
  koralowe zabarwienie,
  przyjemny zapach,
  testowane elektronicznie.

Ważne wskazówki

  Żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed ciążą, wirusem HIV czy chorobami przenoszonymi drogą płciową.
  Nie zawierają środka plemnikobójczego.
  Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
  Chronić przez bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.

Ostrzeżenia

  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/uczulenia na lateks.
  Nie używać ponownie wykorzystanej prezerwatywy.

Zawartość opakowania

12 sztuk

Producent

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Wielka Brytania
Dystrybutor

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
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