
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

DUREX PLAY Żel intym. uwal.dreszczyk emocj
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Durex Play Uwalniający Dreszczyk Emocji, żel intymny przyjemnie chłodzący, 50 ml

Opis
Durex Play Uwalniający Dreszczyk Emocji, żel intymny przyjemnie chłodzący, 50 ml

Wyroby medyczne.
Żel intymny o unikalnej formule, która dzięki chłodzącym i rozgrzewającym doznaniom dostarcza dreszczyk emocji.
Jest bezzapachowy, nie zawiera mentolu, nie klei się i jest łatwy do zmycia.
Może być stosowany do seksu waginalnego, oralnego oraz analnego.
Bezpieczny w użyciu wraz z prezerwatywą.
Działanie
Durex Play Uwalniający Dreszczyk Emocji to żel intymny, którego długie działanie, pozwala dłużej rozkoszować się przyjemnością.
Posiada unikalną formułę, która dzięki chłodzącym i rozgrzewającym doznaniom dostarcza dreszczyk emocji. Żel jest bezzapachowy,
nie klei się, nie zawiera mentolu, jest rozpuszczalny w wodzie i łatwy do zmycia. Żele intymne Durex mogą zmniejszać suchość pochwy i
uczucie dyskomfortu, dostarczając jednocześnie zmysłowych doznań obojgu partnerom. Żel intymny nie jest środkiem
antykoncepcyjnym i nie zawiera środka plemnikobójczego.

Wskazania
Durex Play Uwalniający Dreszczyk Emocji może być stosowany do seksu waginalnego, oralnego oraz analnego.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Zdejmij korek, a następnie przekręć pompkę w celu otwarcia.
Wyciśnij żel intymny i delikatnie rozprowadź go w dowolnym miejscu.
Może być bezpiecznie używany wraz z każdą prezerwatywą Durex - rozprowadź go na zewnątrz prezerwatywy, kiedy jest ona już
nałożona na członka.
Przeciwwskazania i środki ostrożności
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 Jeśli w wyniku stosowania produktu wystąpiło podrażnienie skóry lub inne objawy niepożądane, należy zaprzestać dalszego używania.
Jeśli problem nie ustępuje lub jeśli dodatkowe nawilżenie jest w Twoim przypadku nieustannie niezbędne, skontaktuj się z lekarzem.
Unikać kontaktu żelu intymnego z oczami.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od promieni słonecznych.
Zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia.
Produkt jest bezpieczny do spożycia, jednak nie jest on artykułem spożywczym i powinien być trzymany w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
Uwagi
Żele intymne i lubrykanty Durex mogą zmniejszyć ruchliwość plemników, więc jeśli starasz się o poczęcie, przed użyciem produktu
skontaktuj się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią
Unikaj stosowania żelu intymnego w okresie ciąży lub karmienia piersią chyba, że lekarz zaleci inaczej.

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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