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Durex Intense prezerwatywy prążkowane ze stymulującym
żelem x 10 szt
 

Cena: 38,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Prezerwatywy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
ZA CO POKOCHASZ DUREX INTENSE?

Prezerwatywy prążkowane zaprojektowane z myślą o jej przyjemności
Prezerwatywy z wypustkami i prążkami
Są pokryte większą ilością lubrykantu wywołującego uczucie rozgrzania, chłodzenia i mrowienia
Standardowy rozmiar (szerokość nominalna 54 mm)
Mają kształt easy-on, który ułatwia zakładanie prezerwatywy

Prezerwatywy Durex Pleasuremax to propozycja łącząca skuteczność prezerwatywy w zabezpieczaniu przed niechcianą ciążą i
chorobami przenoszonymi drogą płciową ze stymulacją i zintensyfikowaniem doznań podczas seksu.

Preasuremax to linia prezerwatyw od Durex, która zapewnia urozmaicenie i wzbogacenie życia seksualnego. Prezerwatywy wykonane
są z przezroczystej, naturalnej gumy lateksowej. Na ich powierzchni znajdują się prążkowania oraz wypustki, mające dodatkowo
pobudzać i potęgować doznania. Prezerwatywy Durex Pleasuremax zapewniają maksymalne uczucie komfortu podczas stosunku, co
spowodowane jest choćby ich kształtem oraz większą ilością pokrywającego powierzchnię prezerwatyw środka nawilżającego.

Jedno pudełko Durex Pleasuremax zawiera 12 sztuk testowanych dermatologicznie prezerwatyw.
Jednoczesne stosowanie lubrykantów z serii Durex Play nie obniża skuteczności produktu.

Wskazania i działanie
Prezerwatywy Durex Pleasuremax przeznaczone są dla osób aktywnych seksualnie. Stanowią możliwie skuteczną propozycję
zabezpieczania się przed niechcianą ciążą oraz przed wirusami i chorobami przenoszonymi droga płciową, w tym także przed wirusem
HIV. Wskaźnik skuteczności prezerwatyw wynosi 98%. Stosunkowo wysoki wynik możliwy jest do osiągnięcia wyłącznie przy
prawidłowym zastosowaniu. Prezerwatywy stanowią najbardziej popularny środek antykoncepcyjny w skali świata.
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Prezerwatywy Durex Pleasuremax zostały opracowane tak, by jednocześnie spełniać funkcję zabezpieczającą i intensyfikującą
doznania podczas seksu. Wykonane są z testowanej dermatologicznie gumy lateksowej. Ich rozmiar jest standardowy. Prezerwatywy
Durex Pleasuremax dostosowują się do kształtu penisa, dzięki stosowanej przez Durex formule easy-on, ułatwiającej też sprawne
założenie produktu.

Prążkowane i z wypustkami, dla intensywniejszej rozkoszy.
O kształcie Easy-On, zakończone zbiorniczkiem dla komfortu i lepszego dopasowania.
Przezroczyste, nawilżane prezerwatywy z naturalnej gumy lateksowej
Szerokość nominalna: 56 mm.

Skuteczność prezerwatyw, w tym Durex Pleasuremax, uzależniona jest od ich prawidłowego zastosowania. W celu zapewnienia sobie i
partnerce/partnerowi możliwie najlepszego zabezpieczenia postępuj według instrukcji:
1. Rozerwij opakowanie prezerwatywy Durex Pleasuremax, pomoże Ci w tym ząbkowana krawędź opakowania. Zachowaj ostrożność —
kontakt prezerwatywy z ostrymi przedmiotami lub paznokciami może ją uszkodzić.
2. Dopilnuj, by zrolowana część prezerwatywy znajdowała się po zewnętrznej stronie. Następnie chwyć prezerwatywę za zbiorniczek,
znajdujący się na jej zakończeniu. W ten sposób pozbędziesz się nagromadzonego powietrza i przygotujesz miejsce na nasienie.
3. Nałóż prezerwatywę Durex Pleasuremax na czubek penisa w stanie erekcji.
4. Rozwiń prezerwatywę na całej długości penisa.
5. Po wytrysku wycofaj członka, przytrzymując prezerwatywę u jego podstawy.
6. Zdejmij prezerwatywę i wyrzucić ją do kosza.

Przeciwwskazania
Lateks może wywoływać reakcje alergiczne u obojga/obu partnerów. Przed użyciem prezerwatyw Durex Pleasuremax należy upewnić
się, czy u któregoś z partnerów nie występuje alergia na lateks.
Stosowanie prezerwatyw Durex Pleasuremax wraz z produktami z serii Durex Play, w tym z lubrykantami, potęguje doznania bez
zmniejszania skuteczności prezerwatyw. Używanie produktów tego typu innych marek (szczególnie środków na bazie substancji
oleistych) może doprowadzić do uszkodzenia prezerwatyw i obniżenia ich skuteczności.

Pamiętaj, że każda forma aktywności seksualnej wymaga użycia prezerwatywy. Uprawiając seks analny lub oralny bez zabezpieczenia,
narażasz siebie i partnera/partnerkę na zakażenie wirusami i zarażenie chorobami przenoszonymi drogą płciową.

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