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PREZER. DUREX EXTRA SAFE x 12 szt.
 

Cena: 41,99 PLN

Opis słownikowy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Przezroczyste prezerwatywy Durex Extra Safe zakończone zbiorniczkiem charakteryzują się grubszymi ściankami i dodatkową ilością
środka nawilżającego. Stworzone zostały z naturalnej gumy lateksowej i zaprojektowano je w kształcie easy-on.

Prezerwatywy mają przyjemny zapach, co znacznie zwiększa odczucie przyjemności podczas stosunku. Zostały przetestowane
dermatologicznie i są w 100% testowane elektronicznie.

Działanie
Prezerwatywy to jedyny środek antykoncepcyjny zapobiegający chorobom przenoszonym drogą płciową. Prezerwatywy Durex Extra
Safe są odbrobinę grubsze z większą ilością żelu nawilżającego, dając większy komfort i bezpieczeństwo.

Właściwości:
- o kształcie easy-on, zakończone zbiorniczkiem,
- przezroczyste, pokryte dodatkową ilością środka nawilżającego,

średnica: 56 mm

Skład
Wykonane z naturalnej gumy lateksowej.

Sposób użycia
Krok 1
Przed otwarciem opakowania foliowego przesunąć umieszczoną wewnątrz prezerwatywę, aby jej nie uszkodzić przy rozrywaniu
opakowania.

Opakowanie foliowe otwierać delikatnie, nie używając ostrych narzędzi. Prezerwatywę wyjmować ostrożnie, by nie spowodować jej
uszkodzenia np. paznokciem, biżuterią itp.
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 Krok 2
Prezerwatywę należy założyć na penisa w stanie erekcji, przed jakimkolwiek kontaktem narządów płciowych partnerów. Tylko
prawidłowe założenie pomoże uniknąć niepożądanej ciąży i zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Prezerwatywę należy umieścić na czubku penisa, rulonikiem na zewnątrz.

Krok 3
Kciukiem i palcem wskazującym jednej ręki należy chwycić zbiorniczek prezerwatywy w taki sposób, aby zapobiec dostaniu się
powietrza do jej wnętrza – pozostawienie powietrza w prezerwatywie może spowodować jej pękniecie. Drugą ręką nałożyć
prezerwatywę na członek w stanie wzwodu.

Prezerwatywa nie powinna ściśle przylegać do szczytu członka – należy pozostawić do 2 cm wolnego miejsca, a następnie rozwinąć
rulonik aż do nasady penisa.

Krok 4
Bezpośrednio po wytrysku nasienia ostrożnie wycofać penisa, przytrzymując mocno prezerwatywę przy jego nasadzie. Po stosunku
należy unikać kontaktu z pochwą zarówno zużytej prezerwatywy jak i penisa, aby nie dopuścić do przedostania się spermy. Zużytą
prezerwatywę należy zawinąć w papier i wyrzucić do śmieci (nie do toalety).

Przeciwwskazania
Wyłącznie do użytku płciowego.

Ostrzeżenia
Produkt testowany dermatologicznie. Prezerwatywa może być użyta tylko raz. Przed użyciem należy uważnie przeczytać ulotkę
znajdującą się wewnątrz opakowania.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawartość:
Opakowanie zawiera 12 sztuk.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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