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Durex Pleasure Ring Pierścień erekcyjny dla dłuższej erekcji
 

Cena: 41,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Pierścień

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Durex Pleasure Ring to pierścień erekcyjny dla dłuższej erekcji, który jest prosty w użyciu i bezpieczny w stosowaniu.
Produkt przeznaczony jest dla mężczyzn – nakłada się go na penisa przed współżyciem, co korzystnie wpływa na doznania seksualne
obojga partnerów. Zastosowanie pierścienia erekcyjnego Durex Pleasure Ring ma wpływ na cyrkulację krwi w członku, przez co
przyczynia się do wydłużenia stosunku, większej przyjemności partnerów z seksu, a także intensyfikacji doznań przy orgazmie.

Na co jest Durex Pleasure Ring? Wyrób medyczny stosuje się w celu usprawnienia ukrwienia penisa, a tym samym poprawy erekcji na
dłuższy czas. Pierścień erekcyjny Durex Pleasure Ring ma uniwersalny rozmiar – jest rozciągliwy, więc pasować będzie na każdego
członka. Jego zastosowanie jest proste, a korzystanie z niego w czasie współżycia jest bezpieczne. Pierścień erekcyjny zapewnia obojgu
partnerom lepsze doznania seksualne, korzystnie wpływając na jakość współżycia i czas jego trwania. Pierścień Durex Pleasure Ring
sprawia, że erekcja jest silniejsze i łatwiej utrzymać ją przez dłuższy czas, dzięki czemu stosunek jest satysfakcjonujący dla obojga
partnerów.

W opakowaniu znajduje się 1 pierścień erekcyjny Durex Pleasure Ring. Wykonany jest z rozciągliwego materiału, co czyni go
uniwersalnym w zastosowaniu. Wyrób medyczny stanowi urozmaicenie współżycia i może być pierwszym krokiem do korzystania z
innych gadżetów erotycznych. Produkt można stosować bezpiecznie z prezerwatywami Durex oraz lubrykantami na bazie wody. W
pierwszej kolejności zaleca się założenie na członka prezerwatywy – dopiero na prezerwatywę zakłada się pierścień erekcyjny. Należy
jednak przy tym zachować szczególną ostrożność, aby w czasie zakładania pierścienia na prezerwatywę nie uszkodzić jej materiału.
Pierścień erekcyjny należy założyć tak, aby znalazł się u nasady członka. Dzięki temu, że jest rozciągliwy, powinien pasować na penisy o
różnych rozmiarach i kształtach.

Jednorazowo z produktu nie powinno się korzystać dłużej niż 30 minut, a po tym czasie należy ściągnąć pierścień erekcyjny Durex
Pleasure Ring i poczekać z jego ponownym założeniem minimum 60 minut. Produkt należy ściągnąć natychmiast, jeśli mężczyzna
poczuje dyskomfort. Jest to produkt wielokrotnego użytku – każdorazowo po wykorzystaniu należy umyć go ciepłą wodą z mydłem i
pozostawić do wyschnięcia. Można wykorzystać go maksymalnie 6-krotnie, a następnie zaleca się wykorzystanie nowego produktu.
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Pierścień erekcyjny Durex Pleasure Ring nie jest metodą antykoncepcyjną – stosowany jest w celu wydłużenia erekcji, ale nie chroni
przed ciążą, więc w celach ochrony należy dodatkowo zastosować np. prezerwatywę. Przeznaczony jest dla osób dorosłych i powinien
być trzymany poza zasięgiem dzieci. Przed zastosowaniem produktu zaleca się dokładne zapoznanie z dołączoną do niego ulotką. Nie
powinno się zasypiać z produktem nałożonym na członka – jego długotrwałe stosowanie może przyczynić się do uszkodzenia penisa.
Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej i w suchym miejscu. Zaleca się jego chronienie przed działaniem promieni
słonecznych.

Wskazania i działanie
Durex Pleasure Ring pierścień erekcyjny to wyjątkowo proste i bezpieczne w użyciu oraz skuteczne rozwiązanie dla silniejszej i dłużej
trwającej erekcji. Jeszcze intensywniejsza przyjemność dla obojga partnerów. Pierścień nałożony na trzon penisa usprawnia ukrwienie
członka, a tym samym umożliwia czerpanie pełnej przyjemności przez dłuższy czas. Wykonany jest z rozciągliwego materiału, więc
pasuje na każdy rozmiar i kształt członka. Durex Pierścień erekcyjny jest bezpieczny dla zdrowia.

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