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Durex Play Massage 2w1, zmysłowy żel intymny i do masażu
z kwiatem Ylang Ylang, 200 ml
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Durex Play Massage 2w1, zmysłowy żel intymny i do masażu z kwiatem Ylang Ylang, 200 ml

Opis
Durex Play Massage 2w1, zmysłowy żel intymny i do masażu z kwiatem Ylang Ylang, 200 ml

wyrób medyczny

Nawilżający żel intymny i do masażu, wzbogacony ekstraktem z uwodzicielskich kwiatów Ylang Ylang ma delikatny zapach, a jego
pobudzająca formuła działa aromaterapeutycznie

200 ml

Działanie
Wyrób medyczny Durex Play Massage 2w1 to nawilżający żel intymny i do masażu, wzbogacony ekstraktem z uwodzicielskich kwiatów
Ylang Ylang ma delikatny zapach, a jego pobudzająca formuła działa aromaterapeutycznie. Żel jest tak delikatny i jedwabiście gładki, że
może być stosowany na całym ciele, również w okolicach intymnych. Jest rozpuszczalny w wodzie, łatwy do zmycia i nie zostawia plam.
Żel zmniejsza suchość pochwy i uczucie dyskomfortu w miejscach intymnych oraz pomaga uwolnić się od stresu.

Wskazania
Zmysłowy Durex Play Massage 2w1 jest doskonały do seksu penetracyjnego, analnego oraz oralnego.
Żel można bezpiecznie używać razem z każdą prezerwatywą Durex

Sposób użycia wyrobu medycznego
Otwórz korek, wyciśnij żel i delikatnie rozprowadź go w okolicach intymnych oraz innych miejscach na ciele. jeśli potrzebujesz więcej
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 żelu, zwyczajnie wyciśnij dodatkową ilość i nałóż na wybrane miejsca na ciele swoim lub partnera/partnerki. Zmysłowy Żel można
bezpiecznie używać razem z każdą prezerwatywą Durex. Rozprowadź żel na zewnątrz prezerwatywy, kiedy jest ona już nałożona na
członka.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Zgodnie z legislacją Unii Europejskiej w ramach dyrektywy 93/42/EEC niniejszy produkt jest certyfikowany przez SGS (CE 0120) jako
wyrób medyczny z wyłącznym wskazaniem do stosowania w przypadku suchości pochwy i dyskomfortu intymnego. Inne niemedyczne
zastosowania przypisane temu produktowi nie są objęte certyfikatem CE, a użytkownicy powinni być świadomi, że dla takich
zastosowań skuteczności produktu i/lub jego bezpieczeństwo stosowania nie zostało ocenione przez SGS.

Zużyć w ciągu trzech miesięcy od pierwszego otwarcia.

Pamiętaj, że żel nie jest środkiem antykoncepcyjnym i nie zawiera środka plemnikobójczego.

Lubrykanty Durex Play mogą zmniejszać ruchliwość plemników, więc jeśli starasz się o poczęcie, przed użyciem produktu skonsultuj się
z lekarzem.

Stosować zgodnie z przeznaczeniem i trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych.

Unikać kontaktu żelu z oczami.
Jeśli w wyniku stosowania żelu wystąpiło podrażnienie, należy zaprzestać dalszego używania żelu. Jeśli problem nie ustępuje lub jeśli
dodatkowe nawilżenie jest niezbędne, skontaktuj się z lekarzem.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
RECKITT BENCKISER (Poland) S.A.
Okunin 1
Nowy Dwór Mazowiecki
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