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Durex Real Feel prezerwatywy gładkie bez lateksu x 16 szt
 

Cena: 71,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 16 szt

Postać Prezerwatywy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Prezerwatywy Durex Real Feel to wyrób medyczny nowej generacji, który wykonany jest z nowoczesnego materiału nielateksowego,
więc będzie odpowiedni również dla osób z uczuleniem na lateks. Prezerwatywy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić
partnerom naturalne doznania „skóra na skórze”, co korzystnie wpływa na doznania obojga partnerów, a także wrażenie bliskości i
intymności.

Na co są prezerwatywy Durex Real Feel? Wskazaniem do stosowania produktu jest ochrona antykoncepcyjna oraz ochrona przed
chorobami przenoszonymi drogą płciową, przy jednoczesnym poczuciu bliskości, które intensyfikuje doznania. Prezerwatywy Durex
Real Feel są nielateksowe – wykonano je z poliizoprenu, dzięki czemu skorzystać mogą z nich również osoby, które mają uczulenie na
lateks. Prezerwatywy mogą być stosowane przy stosunkach waginalnych, oralnych i analnych – dzięki wykonaniu z cienkiego materiału
są niemal niewyczuwalne przez partnerów.

W opakowaniu znajduje się 16 szt. prezerwatyw gładkich Durex Real Feel. Każda z nich wykonana jest z poliizoprenu i ma standardowy
rozmiar, czyli szerokość nominalną 56 mm. Każda prezerwatywa zakończona jest specjalnym zbiorniczkiem na spermę. Prezerwatywy
są cienkie, dzięki czemu zapewniają partnerom szczególne doznania bliskości i intymności „skóra na skórze”, nie tracąc przy tym na
swojej skuteczności ochrony przed ciążą czy chorobami wenerycznymi. Prezerwatywy pokryte są silikonowym lubrykantem. Zapewnia
on znacznie lepszy poślizg, dzięki czemu ułatwia penetrację i wpływa na doznania seksualne. Każda z prezerwatyw testowana jest
elektronicznie, a każda seria prezerwatyw poddawana jest 5 testom jakości.

Bardzo ważne, aby stosować prezerwatywy Durex Real Feel zgodnie z zaleceniami producenta. To od prawidłowego stosowania zależy
ich właściwa skuteczność ochrony. Aby móc zabezpieczyć się prezerwatywą Durex Real Feel, zaleca się delikatne rozerwanie jej
opakowania. W tym celu należy wykorzystać ząbkowaną krawędź opakowania, gdyż ostre przedmioty mogłyby przypadkowo uszkodzić
prezerwatywę. Prezerwatywę Durex Real Feel następnie ustawia się w taki sposób, aby jej zrolowana część umieszczona była od
zewnętrznej strony, a potem łapie się za umieszczony na końcu prezerwatywy zbiorniczek na spermę. Pozwala to na usunięcie
nagromadzonego w tym miejscu powietrza i zrobienie miejsca na spermę. W kolejnym kroku prezerwatywę należy nałożyć na czubek
penisa w stanie wzwodu, po czym należy rozwinąć jej zrolowaną część na całym prąciu. Po wytrysku należy przytrzymać prezerwatywę
Durex Real Feel u nasady penisa, a dopiero potem delikatnie wysunąć prącie z penetrowanego miejsca. Następnie prezerwatywę można
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zdjąć i wyrzucić.

Żadna antykoncepcja nie zapewnia 100% ochrony przed ciążą i chorobami wenerycznymi. By zmaksymalizować skuteczność
prezerwatyw, należy korzystać z nich prawidłowo. Produkt można stosować razem z innymi produktami z serii Durex Play, w tym także z
lubrykantami z tej serii. Zaleca się dokładne zapoznanie z jego ulotką, zanim wyrób zostanie wykorzystany.

Wskazania i działanie
Prezerwatywy Durex Real Feel to prawdziwa pikanteria w zasięgu waszych dłoni. Durex Real Feel to prezerwatywy nowej generacji,
wykonane z zaawansowanego technologicznie materiału nielateksowego, który zapewnia odczucie „skóry na skórze”. Materiał Real Feel
pomaga zwiększyć przyjemność obojga partnerów i osiągnąć jeszcze bardziej rozkoszny orgazm. Miękkość prezerwatywy pomaga w
pogłębianiu wrażenia intymności, uwrażliwienia i bliskości. Dla osiągnięcia jeszcze lepszego poślizgu i poprawienia jakości seksu Durex
Real Feel są pokryte silikonowym lubrykantem. Prezerwatywy Real Feel to także doskonały wybór dla osób z alergią na białka
naturalnego lateksu. Co ciekawe, każda z prezerwatyw jest w 100% testowana elektronicznie. Każda seria przechodzi też 5 testów
jakości. Bo dobry seks może być jeszcze lepszy! 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.
 

Galeria
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