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Durex Real Feel prezerwatywy gładkie bez lateksu x 10 szt
 

Cena: 39,99 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 REAL FEEL?

Zostały zaprojektowane z myślą o prawdziwie naturalnych doznaniach „skóry na skórze”
Zaawansowany technologicznie materiał nielateksowy
To prezerwatywy Durex odpowiednie dla osób uczulonych na białka lateksu naturalnego
Standardowy rozmiar (szerokość nominalna 56 mm)
Są pokryte silikonowym lubrykantem celem osiągnięcia jeszcze lepszego poślizgu i poprawienia jakości seksu

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 prezerwatyw.

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