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Durex Extra Safe Emoji prezerwatywy wzmocnione x 12 szt
 

Cena: 42,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 szt.

Postać Prezerwatywy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
ZA CO POKOCHASZ DUREX EXTRA SAFE?

Nieco grubsze od klasycznych prezerwatyw Durex Classic dla szczególnego zabezpieczenia
Pokryte dodatkową ilością silikonowego lubrykantu dla większego komfortu
Standardowy rozmiar (szerokość nominalna 56 mm)
Bezpieczny i dobry seks bez uszczerbku na przyjemności
Mają kształt easy-on, który ułatwia zakładanie prezerwatywy

Prezerwatywy Durex Extra Safe Emoji to przezroczyste, gładkie prezerwatywy, wykonane z nieco grubszej w porównaniu do klasycznej
wersji produktu naturalnej gumy lateksowej. Ich powierzchnia pokryta jest obficie lubrykantem, środkiem nawilżającym, ułatwiającym
penetrację. Prezerwatywy z serii Durex Extra Safe Emoji przeznaczone są dla osób czynnych seksualnie, chcących zabezpieczyć się w
możliwie najbardziej skuteczny sposób przed niechcianą ciążą oraz przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Durex Extra Safe Emocji dostępne są tutaj w pudełku, zawierającym 12 sztuk prezerwatyw, których każde pojedyncze opakowanie
ozdobione jest pobudzającymi emocje i wyobraźnię ikonkami Emoji. Wszystkie produkty od Durex testowane są dermatologiczne, a
każda seria prezerwatyw sprawdzana jest osobno pod kątem jakości i niezawodności. Durex Extra Safe Emoji to połączenie możliwie
skutecznego zabezpieczenia z wygodą i komfortem podczas seksu.

Wskazania i działanie
Prezerwatywy Durex Extra Safe Emoji przeznaczone są dla osób aktywnych seksualnie, chcących w możliwie jak najpełniejszy sposób
zabezpieczać się przed przypadkowym zajściem w ciążę oraz przed chorobami i wirusami przenoszonymi drogą płciową, w tym przed
HIV. Durex Extra Safe Emocji wykonane są z nieco grubszej gumy lateksowej (w porównaniu do innych prezerwatyw). Pokrywającego je
środka nawilżającego jest również więcej niż w klasycznej wersji prezerwatyw. Umożliwia to połączenie maksymalnej skuteczności, jaką
może wykazywać prezerwatywa, z równoczesnym minimalizowaniem efektu bariery pomiędzy partnerami. Prezerwatywy Durex Extra
Safe Emoji posiadają wygodny kształt easy-on, gwarantujący lepsze przyleganie i łatwiejsze zakładanie wyrobu.
Przezroczyste, odrobinę grubsze prezerwatywy z naturalnej gumy lateksowej
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O kształcie Easy-on, zakończone zbiorniczkiem dla komfortu i lepszego dopasowania
Z większą ilością żelu nawilżającego dla większego komfortu
Szerokość nominalna: 56 mm

Stosowanie
Przed użyciem prezerwatyw Durex Extra Safe Emoji zapoznaj się z dołączoną do nich ulotką i sprawdź datę przydatności. Pamiętaj, że
wyłączne prawidłowe stosowanie prezerwatyw, daje im stosunkowo wysoką skuteczność. Poniżej znajdziesz przydatne wskazówki i
instrukcję używania:
1. Rozerwij pojedyncze opakowanie prezerwatywy Durex Extra Safe Emoji — pomogą Ci w tym ząbkowane krawędzie. Delikatnie wyjmij
prezerwatywę, unikając jej kontaktu z paznokciami i ostro zakończonymi przedmiotami.
2. Rolowana część prezerwatywy powinna znajdować się po zewnętrznej stronie. Upewnij się, że tak jest. Następnie chwyć delikatnie za
zbiorniczek, opróżniając go z powietrza i przyłóż prezerwatywę do członka we wzwodzie.
3. Rozwiń prezerwatywę Durex Extra Safe Emoji na całej długości członka.
4. Po wytrysku przytrzymaj prezerwatywę u podstaw penisa, wycofując go z penetracji.
5. Zdejmij prezerwatywę i wyrzuć ją do kosza (nie do toalety).

Przeciwwskazania
Przed użyciem prezerwatyw Durex Extra Safe Emoji należy upewnić się, czy któryś z partnerów nie jest uczulony na lateks. Guma
lateksowa może wywoływać reakcje alergiczne u obojga/obu partnerów.
Używanie lubrykantów z serii Durex Play wzbogaca życie seksualne i intensyfikuje doznania, nie obniżając przy tym skuteczności
prezerwatyw. Używanie innych lubrykantów, w tym środków nawilżających na bazie substancji oleistych, może doprowadzić do
uszkodzenia prezerwatyw i znacznego obniżenia ich skuteczności.
Przy prawidłowym użyciu prezerwatyw, w tym tych z serii Durex Extra Safe Emoji, ich skuteczność określa się na 98%. Pamiętaj jednak,
że nie ma środków zabezpieczających przed ciążą, a tym bardziej przed chorobami wenerycznymi, których skuteczność wynosi 100%.
By zapewnić sobie i partnerowi/partnerce możliwie najlepszą ochronę, należy prawidłowo używać prezerwatyw przy zbliżeniach
waginalnych, analnych i oralnych.
Prezerwatywy należą do produktów jednorazowego użytku.

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