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Durex play żel intymny Real Feel 50 ml
 

Cena: 32,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Żele

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Żel intymny Real Feel Durex Play to wyrób medyczny stosowany w celu intensyfikacji doznań seksualnych obojga partnerów. Jest to
produkt z bazą silikonową, która jest przyjemna w dotyku i ciepła, a przy tym długo zachowuje swoje właściwości i nie wysycha, więc nie
trzeba stosować go w dużych ilościach.

Na co jest żel intymny Real Feel? Produkt z serii Durex Play wykorzystywany jest w celu poprawy doznań seksualnych w czasie
współżycia. Produkt może redukować dodatkowo suchość pochwy, dzięki czemu seks będzie bardziej komfortowy i przyjemny dla
partnerów, a przy tym nie doprowadzi do nieprzyjemnych otarć czy podrażnień. Zapewnia naturalne, bardzo zmysłowe doznania, a jego
konsystencja jest jedwabiście gładka. Produkt jest bezpieczny przy spożyciu – wykorzystać można go do seksu oralnego, a oprócz tego
nadawać będzie się do współżycia waginalnego (np. przy problemach z niedostatecznym nawilżeniem pochwy) i analnego, gdzie dobre i
długotrwałe nawilżenie jest wyjątkowo potrzebne.

W opakowaniu znajduje się 50 ml żelu intymnego Real Feel. Jest to produkt na bazie silikonu, który jest trwalszy niż lubrykanty na bazie
wody, zapewniając partnerom większą przyjemność ze zbliżenia. Aby wykorzystać żel intymny Real Feel, należy zdjąć jego wieczko i
delikatnie nacisnąć tubę opakowania, aż wydobędzie się z niego odpowiednia ilość produktu. Dzięki bazie silikonowej nie trzeba
wykorzystywać dużej ilości produktu – już jego niewielka dawka wystarczy, by zapewnić partnerom przyjemne, naturalne doznania.
Następnie należy rozprowadzić żel intymny na dowolnym miejscu skóry. Wyrób medyczny będzie odpowiedni do seksu waginalnego,
analnego i oralnego. Produkt można stosować razem ze wszystkimi prezerwatywami Durex, a także wibratorem bądź innego typu
gadżetami erotycznymi. Jeśli produkt będzie stosowany wraz z prezerwatywami, należy rozprowadzić go na całej długości założonej
prezerwatywy.

Przed zastosowaniem Real Feel Durex Play należy dokładnie zapoznać się z informacjami od producenta dotyczącymi bezpiecznego
użytkowania produktu. Przeciwwskazaniem do stosowania żelu intymnego Real Feel Durex Play jest nadwrażliwość na jego składniki
występująca u choć jednego z partnerów. Jeśli w czasie stosowania żelu intymnego Real Feel wystąpi uczucie dyskomfortu lub
podrażnienie, należy zaprzestać stosowania wyrobu medycznego.
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Żel intymny Real Feel nie jest środkiem antykoncepcyjnym, a w jego skład nie wchodzi środek plemnikobójczy – w celu ochrony przed
ciążą należy stosować prezerwatywy lub inne metody antykoncepcyjne. Należy też unikać kontaktu żelu intymnego Real Feel z oczami,
a także z uszkodzoną skórą, czy też z większymi ranami.

Wyrób medyczny Real Feel powinien być przechowywany w miejscu chłodnym i suchym. Zaleca się, aby chronić go przed działaniem
promieni słonecznych oraz umieścić w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Otwarty produkt powinien być zużyty w ciągu
trzech miesięcy. Ze względu na to, że bazą żelu intymnego jest silikon, może on zostawiać ślady na odzieży i pościeli.

Wskazania i działanie

Durex Play™ Real Feel żel intymny dla naturalnie intensywnych doznań zapewnia Tobie i Twojej partnerce / Twojemu partnerowi
prawdziwie naturalne doznania. Jedwabiście gładka i ciepła w dotyku baza silikonowa nie wysycha tak łatwo, dzięki czemu
wystarczy już niewielka ilość, aby móc się cieszyć bliskością i naturalnym dotykiem.
Żele intymne Durex mogą zmniejszać suchość pochwy i uczucie dyskomfortu.

Dawkowanie

Zdejmij wieczko, przekręć pompkę i delikatnie naciśnij. Rozprowadź na skórze niewielką ilość żelu.
Unikaj kontaktu z oczami. W przypadku wystąpienia podrażnień zaprzestań stosowania. Jeśli podrażnienia nie ustępują lub
potrzebujesz za każdym razem więcej żelu, zgłoś się do lekarza.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
zużyć w ciągu trzech miesięcy. Produkt na bazie silikonu, może pozostawiać ślady na ubraniach.

Skład
Uczulenie na składniki produktu.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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