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Durex żel intymny wiśniowy o smaku i zapachu wiśni bez
cukru 50 ml
 

Cena: 15,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Żele

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Durex Play very cherry jest jedwabisty w dotyku, słodki w smaku i bardzo owocowy. Możesz go używać w dowolnym miejscu i
tak często, jak pragniesz. Żele Durex Play zmniejszają suchość pochwy i dostarczają zmysłowych doznań obojgu partnerom.
Ponieważ nie zawierają cukru, możesz ich używać bez przeszkód, ile tylko chcesz.

Skład
Uczulenie na składniki produktu.

Dawkowanie

Przekręć korek i wyciśnij żel z opakowania. Rozprowadź niewielką ilość żelu na skórze w dowolnie wybranym miejscu. Żel
można stosować tak często, jak tego potrzebujesz. Durex Play very cherry może być bezpiecznie używany z wraz z
prezerwatywą - po prostu rozprowadź go na zewnątrz prezerwatywy, kiedy jest już nałożona na członka. Żel nie jest środkiem
antykoncepcyjnym i nie zawiera środka plemnikobójczego. Jest rozpuszczalny w wodzie i łatwy do zmycia. Ma zrównoważone
pH, nie klei się i nie powoduje plam.
Durex Play very cherry jest doskonały do seksu waginalnego, analnego oraz oralnego.
Unikać kontaktu żelu z oczami. Jeżeli w wyniku stosowania żelu nastąpiło podrażnienie skóry, przestań go używać. Jeżeli
problem nie ustępuje lub dodatkowe nawilżenie jest potrzebne cały czas, skontaktuj się z lekarzem. - Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego. Zużyj w ciągu trzech
miesięcy od otwarcia.

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