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Durex Arouser prezerwatywy prążkowane dla doznań x 18 szt
 

Cena: 63,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 18 szt

Postać Prezerwatywy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
ZA CO POKOCHASZ DUREX AROUSER?

Prezerwatywy prążkowane zaprojektowane z myślą o niej
Pokryte prążkami dla dodatkowej stymulacji kobiety
Pobudzają zmysły i zwiększają doznania
Rozmiar standardowy (szerokość nominalna 53 mm)
Zakończone zbiorniczkiem, dzięki czemu seks jest jeszcze bardziej przyjemny

Prezerwatywy Durex Arouser to połączenie antykoncepcji oraz ochrony przed chorobami przenoszonymi droga płciową z
potęgowaniem doznań podczas współżycia. Wykonane z gumy lateksowej prezerwatywy Durex Arouser posiadają na swojej
powierzchni specjalne wypustki, które dodatkowo stymulują wrażliwe tkanki miejsc intymnych, intensyfikując doznania i wzbogacając
życie seksualne.

Prezerwatywy pozostają najskuteczniejszym środkiem zapobiegania chorobom i wirusom przenoszonym drogą płciową, w tym przed
wirusem HIV. Stanowią również metodę zapobiegania niechcianym ciążom. Durex Arouser, prócz funkcji zabezpieczania, cechuje się
podnoszeniem poziomu satysfakcji z seksu.

Durex Arouser występują w rozmiarze standardowym (szerokość 53 mm), dopasowują się do kształtu penisa i przylegają do niego na
całej długości, minimalizując ryzyko zsunięcia w czasie stosunku.

Wskazania i działanie
Prezerwatywy Durex Arouser należą do grupy środków antykoncepcyjnych, czyli zapobiegających nieplanowanym ciążom. Stanowią
również możliwie skuteczne zabezpieczenie przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Durex Arouser przeznaczone są dla osób
aktywnych seksualnie.
Oprócz funkcji zabezpieczania, prezerwatywy Durex Arouser potęgują, intensyfikują doznania seksualne, urozmaicając pożycie i
przyczyniając się do wzrostu satysfakcji obojga/obu partnerów.
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Prezerwatywy Durex Arouser:

Nawilżane prezerwatywy z naturalnej gumy lateksowej w czerwonym kolorze.
Stymulująca, prążkowana powierzchnia.
O prostych ściankach, zakończone zbiorniczkiem.
Szerokość nominalna: 53 mm.

Dobór odpowiedniej antykoncepcji jest kluczowy nie tylko na początku współżycia, ale na każdym dalszym jego etapie. Wybór
prezerwatyw Durex Arouser, oprócz standardowej dla prezerwatyw Durex ochrony, oferują potęgowanie doznań dla obojga/obu
partnerów, w szczególności jednak dla kobiet (co spowodowane jest unerwieniem pochwy i jej wrażliwością na dodatkowe bodźce).

Prezerwatywy stanowią możliwie najskuteczniejszy środek zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową. Żadna metoda
zabezpieczania przed chorobami wenerycznymi nie daje 100% skuteczności. Stosowanie prezerwatyw jest konieczne, szczególnie przy
odbywaniu stosunków z różnymi partnerami, czy partnerkami. Należy pamiętać, że seks analny lub oralny również wymaga
zastosowania zabezpieczenia w postaci prezerwatywy.

Skuteczność prezerwatyw, w tym Durex Arouser, uzależniona jest od ich prawidłowego użycia. W celu zapewnienia sobie i
partnerce/partnerowi możliwie najpełniejszego zabezpieczenia należy postępować według instrukcji:
1. Rozerwać opakowanie prezerwatywy Durex Arouser rozpoczynając od ząbkowanej krawędzi, zachowując ostrożność — szarpnięcie
może uszkodzić prezerwatywę.
2. Krawędź zrolowana powinna być na zewnątrz prezerwatywy. Należy chwycić ją za zbiorniczek, znajdujący się na jej zakończeniu
(zapobiegnie to zatrzymaniu powietrza wewnątrz prezerwatywy).
3. Nałożyć prezerwatywę Durex Arouser na czubek penisa w stanie erekcji.
4. Rozwinąć prezerwatywę na całej długości penisa, upewniając się, że przylega do jego powierzchni. Zbyt ścisłe przyleganie może
wzmagać ryzyko uszkodzenia.
5. Po wytrysku przytrzymać prezerwatywę Durex Arouser u podstawy penisa i wycofać go z miejsca penetracji.
6. Zdjąć prezerwatywę, umieścić ją z powrotem w opakowaniu i wyrzucić do kosza. Nie wyrzucać prezerwatyw do toalety.

Przeciwwskazania
Lateks może powodować reakcje alergiczne u obojga/obu partnerów. Przed użyciem prezerwatyw Durex Arouser należy upewnić się,
czy któryś z partnerów nie jest uczulony na lateks.
Używanie preparatów z serii Durex Play potęguje doznania bez zmniejszania skuteczności prezerwatyw.
Używanie lubrykantów na bazie substancji oleistych może doprowadzić do uszkodzenia prezerwatyw.

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