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Durex Extra Safe prezerwatywy wzmocnione zwiększona
ilość lubrykantu x 24 szt
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 szt

Postać Prezerwatywy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Durex Extra Safe to prezerwatywy wzmocnione, pokryte większą ilością lubrykantu, które są nieco grubsze od
klasycznych prezerwatyw. Zapewniają tym samym większe poczucie bezpieczeństwa w czasie współżycia. Dodatkowa porcja
lubrykantu silikonowego zwiększa komfort użytkowania prezerwatyw, a specjalny kształt easy-on ułatwia zakładanie.

Kiedy stosować wyrób medyczny Durex Extra Safe? Wskazaniem do stosowania prezerwatyw jest chęć skorzystania ze środka
antykoncepcyjnego, czyli chroniącego przed nieplanowanym poczęciem. Wzmocnione prezerwatywy Durex Extra Safe stosuje się
również w celu ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Prezerwatywy te są wykonane z lateksu grubszego niż ten
stosowany standardowo, co czyni je jeszcze skuteczniejszymi w ochronie podczas współżycia. Mimo grubszego lateksu użytkownik nie
musi iść na kompromisy, jeśli chodzi o przyjemność czerpaną ze zbliżenia, gdyż zastosowano także większą ilość lubrykantu, który
ułatwia penetrację. Prezerwatywy Durex Extra Safe testowane są elektronicznie, a każda ich seria przechodzi 5 testów jakości.
Przeznaczone są do seksu waginalnego, oralnego i analnego.

W opakowaniu, będącym dwupakiem, znajduje się 2 × 12 szt. prezerwatyw Durex Extra Safe. Wykonane są z grubego lateksu i mają na
końcu specjalny zbiorniczek na spermę. Produkt ma standardowy rozmiar (szerokość nominalna wynosi 56 cm), a dzięki specjalnemu
kształtowi easy-on jego zakładanie nie jest problematyczne. Przed zastosowaniem prezerwatyw Durex Extra Safe należy zapoznać się z
dołączoną do opakowania ulotką. Produkt nie powinien być stosowany, jeśli u choć jednego z partnerów wykryto alergię na lateks.

By prawidłowo założyć prezerwatywę na członka, należy delikatnie otworzyć foliowe opakowanie, a potem lekko ścisnąć zbiorniczek na
spermę, by usunąć z niego powietrze. Zalegające powietrze może bowiem prowadzić do pęknięcia prezerwatywy podczas stosunku.
Następnie należy nałożyć prezerwatywę Durex Extra Safe na całą długość penisa w stanie wzwodu. Po wytrysku zaleca się
przytrzymanie prezerwatywy u nasady członka i delikatne wysunięcie go z penetrowanego miejsca.

Wskazania i działanie
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Nieważne, czy to szybki seks w czasie randki, ostra jazda bez trzymanki, seks analny czy oralny. Prezerwatywy to gwarancja ochrony i
wygody. A prezerwatywy Durex Extra Safe zapewniają jak największą ochronę w trakcie stosunku. Prezerwatywy są pokryte większą
ilością lubrykantu i zostały wykonane z nieco grubszego lateksu, co jeszcze bardziej wpływa na skuteczność prezerwatywy. Durex Extra
Safe to bezpieczny i dobry seks bez uszczerbku na przyjemności. Zrelaksuj się i działaj. Dla Twojego komfortu Durex Extra Safe są
gładkie i mają kształt easy-on, który ułatwia zakładanie prezerwatywy. Każda z nich jest też zakończona zbiorniczkiem. Wszystkie
prezerwatywy są w 100% testowane elektronicznie. Co więcej, każda seria przechodzi aż 5 testów jakości. Pamiętaj, że żadna
antykoncepcja nie chroni w 100% przed ciążą, wirusem HIV czy chorobami przenoszonymi drogą płciową. Bądź na bieżąco, przeczytaj
informacje załączone na opakowaniu, szczególnie jeśli uprawiając seks analny lub oralny, korzystasz z prezerwatywy

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