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Durex Pleasuremax prezerwatywy prążkowane z wypustkami
i prążkami x 12 szt
 

Cena: 50,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 szt

Postać Prezerwatywy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Durex Pleasuremax w postaci prezerwatyw prążkowanych z wypustkami i prążkami jest produktem, który ma łączyć
w sobie funkcję antykoncepcyjną i ochronę przed chorobami wenerycznymi ze szczególnymi doznaniami seksualnymi obojga
partnerów. Wyrób jest przeznaczony dla osób aktywnych seksualnie. Będzie odpowiedni zarówno do seksu waginalnego, jak i analnego
czy oralnego.

Na co jest Durex Pleasuremax? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego przez osoby aktywne seksualnie jest potrzeba
zabezpieczenia przed nieplanowaną ciążą oraz ochrona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Oprócz tego prezerwatywy
Durex Pleasuremax, w związku ze swoją fakturą, wpływają na doznania seksualne partnerów, dodatkowo ich pobudzając oraz potęgując
ich wrażenia podczas współżycia.

W opakowaniu znajduje się 12 sztuk Durex Pleasuremax. W skład opakowania wchodzą specjalne prezerwatywy prążkowane z
wypustkami i prążkami. Prezerwatywy Durex Pleasuremax mają standardowy rozmiar (szerokość nominalna 56 mm) oraz specjalny
kształt easy-on, dzięki czemu ich zakładanie na penisa jest bezproblemowe. Każda prezerwatywa Durex Pleasuremax jest zakończona
specjalnym zbiorniczkiem na spermę i testowana w 100% elektronicznie. Prezerwatywy Durex Pleasuremax są wykonane z
przezroczystej, cienkiej gumy lateksowej, a na ich powierzchni znajdują się wypustki oraz prążkowania potęgujące doznania seksualne.
Podczas penetracji dodatkowo pobudzają one parterów, a jednocześnie zapewniają im maksymalne poczucie komfortu w czasie
zbliżenia, a także poczucie bezpieczeństwa. Prezerwatywy dostosowują się do kształtu penisa, poza tym ich powierzchnię pokrywa
większa ilość środka nawilżającego, co przeciwdziała ewentualnym podrażnieniom w czasie użytkowania. Prezerwatywy Durex
Pleasuremax mogą być stosowane wraz z lubrykantami z serii Durex Play i nie wpłynie to na skuteczność ochrony antykoncepcyjnej i
przeciwwenerycznej produktu.

Aby prezerwatywa mogła prawidłowo spełniać swoją funkcję, należy odpowiednio ją stosować. Prawidłowe założenie prezerwatywy
Durex Pleasuremax polega na delikatnym rozerwaniu produktu wzdłuż ząbkowanej krawędzi. Prezerwatywę należy ustawić tak, aby jej
zrolowana część była na zewnątrz, po czym należy chwycić ją za zbiorniczek na spermę, usuwając nagromadzone wewnątrz powietrze.
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Następnie prezerwatywę Durex Pleasuremax nakłada się na członka w stanie erekcji, rozwijając lateks na całej jego długości. Po
wytrysku należy najpierw wysunąć członka, przytrzymując prezerwatywę u podstawy penisa, a dopiero potem zdjąć prezerwatywę i
wyrzucić ją do kosza.

Prezerwatywy prążkowane z wypustkami i prążkami Durex Pleasuremax mają przeciwwskazania, więc w nie każdym przypadku należy
z nich korzystać. Przeciwwskazaniem do ich stosowania jest alergia na lateks u jednego lub obojga partnerów. W przypadku wystąpienia
objawów alergii na lateks po skorzystaniu z prezerwatywy należy zaprzestać dalszego korzystania i wybrać nielateksowy produkt Durex.
Należy pamiętać, że prezerwatywy nie zapewniają 100% ochrony przed ciążą i chorobami wenerycznymi, choć niewątpliwie skuteczność
ich działania jest wysoka.

Wstęp
ZA CO POKOCHASZ DUREX PLEASUREMAX?

Prezerwatywy z wypustkami zaprojektowane z myślą o jej przyjemności
Dodatkowa stymulacja dzięki powierzchni pokrytej prążkami i wypustkami
Standardowy rozmiar (szerokość nominalna 56 mm)
Mają kształt easy-on ułatwiający zakładanie i są zakończone zbiorniczkiem
Każda z prezerwatyw jest w 100% testowana elektronicznie

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.

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:
Rozerwij opakowanie prezerwatywy Durex Pleasuremax, pomoże Ci w tym ząbkowana krawędź opakowania. Zachowaj ostrożność —
kontakt prezerwatywy z ostrymi przedmiotami lub paznokciami może ją uszkodzić.
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.
Nałóż prezerwatywę Durex Pleasuremax na czubek penisa w stanie erekcji.
Rozwiń prezerwatywę na całej długości penisa.
Po wytrysku wycofaj członka, przytrzymując prezerwatywę u jego podstawy.
Zdejmij prezerwatywę i wyrzucić ją do kosza.

Przeciwwskazania
Lateks może wywoływać reakcje alergiczne u obojga/obu partnerów. Przed użyciem prezerwatyw Durex Pleasuremax należy upewnić
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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.
 

Galeria
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