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Durex Naturals Pure żel intymny o naturalnym składzie 100
ml
 

Cena: 31,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Żele

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
ZA CO POKOCHASZ DUREX NATURALS PURE

Naturalny skład - 100% składników użytych w produkcie jest pochodzenia naturalnego, bez chemicznych dodatków
Łatwy użycie - wygodna butelka zapewnia łatwą i bezstresową aplikację, nawet gdy napięcie sięga zenitu
pH przyjazne dla okolic intymnych - dla bezpieczeństwa i komfortu, produkt jest dostosowany do naturalnego środowiska miejsc
wrażliwych
Na bazie wody - nie brudzi i nie pozostawia śladów. Łatwo się zmywa z powierzchni i może być stosowany z prezerwatywami
lateksowymi
Bezzapachowy - przyjemność bez substancji drażniących i perfum. Jeśli nie lubisz intensywnych zapachów, postaw na
naturalność

Skład

100% składników pochodzenia naturalnego
Formuła jest oparta na bazie wody i zawiera 100% składników pochodzenia naturalnego.
Bez sztucznych zapachów i barwników, o przyjemnym pH

Wskazania i działanie
Dla wielu kobiet stosowanie żelu intymnego to znacząca zmiana w poziomie komfortu życia seksualnego. Stosowanie środków
nawilżających to rozwiązanie problemów związanych z suchością pochwy i zbyt intensywnym tarciem podczas stosunku. Żel Hyaluro z
serii produktów naturalnych jest stworzony by zapewnić jeszcze lepsze nawilżenie. Zastosowanie kwasu hialuronowego w składzie ma
za zadanie zatrzymać wilgoć i zapewnić nawilżenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Łagodny dla skóry, naturalny skład nadaje się do
stosowania w najbardziej wrażliwych miejscach. Jest to produkt na bazie wody, użyjesz go więc bez problemu z prezerwatywami
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lateksowymi i gadżetami Durex Play. Nie pozostawia plam, jest łatwo zmywalny i higieniczny w użyciu.

Przeciwwskazania
Otwórz korek, wyciśnij kilka kropli żelu, a następnie rozprowadź go w dowolnie wybranych miejscach.

Dawkowanie
Otwórz korek, wyciśnij kilka kropli żelu, a następnie rozprowadź go w dowolnie wybranych miejscach.

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