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Prezerwatywy DUREX FUN Explosion 40 sztuk
 

Cena: 82,57 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 40 sztuk

Postać prezerwatywy

Producent/
Dystrybutor

RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Zestaw prezerwatyw Durex Fun Explosion to aż 4 rodzaje prezerwatyw w jednym opakowaniu: 10x Durex Fetherlite Ultima - ultracienkie,
byście mogli być jak najbliżej 10x Durex Pleasuremax - prążkowane i z wypustkami, dla intensywniejszej rozkoszy 0x Durex Fetherlite
Elite - cieńsze, z większą ilością żelu nawilżającego, zapewnią Wam delikatną rozkosz doznań 10x Durex Strawberry - o smaku truskawki.
Prezerwatywy Durex Fetherlite Ultima są ultracienkie, o prostych ściankach, zakończone zbiorniczkiem. Wykonane z naturalnej gumy
lateksowej. Prezerwatywy Fetherlite Ultima są średnio 20 % cieńsze od standardowych prezerwatyw lateksowych Durex, zapewniając
jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony. Szerokość nominalna: 52 mm. Durex Pleasuremax to prążkowane prezerwatywy
z wypustkami dla intensywniejsych doznań. Zakończone zbiorniczkiem dla komfortu i lepszego dopasowania. Przezroczyste
prezerwatywy z naturalnej gumy lateksowej. Szerokość nominalna: 56 mm. Prezerwatywy Durex Fetherlite Elite są cieńsze, z dodatkową
ilością żelu nawilżającego. Zapewnią zwiększone doznania. Posiadają kształt Easy-On, zakończone zbiorniczkiem dla komfortu i
lepszego dopasowania. Przezroczyste, z naturalnej gumy lateksowej. Szerokość nominalna: 56 mm. Prezerwatywy Durex Strawberry to
kolorowe nawilżane prezerwatywy o smaku i zapachu naturalnej truskawki. Szerokość nominalna: 56 mm. Sposób użycia Nałóż
prezerwatywę na członek zanim dotknie on drugiej osoby. Pomaga to zapobiegać ciąży i możliwości zakażenia chorobami
przenoszonymi drogą płciową. Przed użyciem prezerwatywy sprawdź datę jej ważności umieszczoną na opakowaniu. Jeżeli folia, w
której znajduje się prezerwatywa jest uszkodzona, należy ją wyrzucić i użyć nowej prezerwatywy z nieuszkodzonego opakowania. 
Przeciwwskazania Nie używaj jeśli: odczuwasz dyskomfort lub podrażnienie podczas stosowania o prezerwatyw. U osoby uczulonej na
lateks prezerwatywy wykonane z naturalnej gumy lateksowej mogą być przyczyną reakcji u alergicznej, włączając wstrząs
anafilaktyczny. Ostrzeżenia Używaj tylko tych lubrykantów, które mogą być używane z prezerwatywami. Produkt należy stosować
zgodnie z jego przeznaczeniem. Zawartość: 40 prezerwatyw: 10x Durex Fetherlite Ultima 10x Durex Pleasuremax 0x Durex Fetherlite
Elite 10x Durex Strawberry 
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