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Durex Real Feel Prezerwatywy nielateksowe 10 sztuk
 

Cena: 43,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 szt.

Postać -

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Prezerwatywy Durex Real Feel wykonane są z nielateksowego materiału, dzięki czemu mogą być stosowane przez osoby uczulone na
białka lateksu naturalnego.

Optymalne dopasowanie
Każdy jest inny, ale odpowiednio dopasowany rozmiar powinien być zawsze komfortowy i dawać poczucie bezpieczeństwa.

O kształcie Easy-on, zakończone zbiorniczkiem, gładkie.

Rozmiar
Standardowe (szerokość nominalna 56 mm)

Lubrykant
Silikonowy

Grubość
Grubsze

Bez lateksu
Przezroczysta prezerwatywa poliizoprenowa, odpowiednia dla osób uczulonych na lateks.

Dawkowanie
Przed użyciem
Używaj tylko tych żeli intymnych, które są odpowiednie do używania z prezerwatywami.
Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy.

Aby ułatwić założenie logo Durex na folijce wskazuje spód prezerwatywy.
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Przechowywanie
Przechowuj prezerwatywy w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego.

Przeciwwskazania
INFORMACJA DOTYCZĄCA PREZERWATYW REAL FEEL I UCZULENIA NA LATEKS:
Prezerwatywy Durex REAL FEEL są wykonane z poliizoprenu, co zapewnia naturalne odczucie skóry. Jest to materiał nielateksowy,
dlatego jest odpowiedni dla osób uczulonych na białka lateksu
naturalnego. Przeprowadziliśmy testy, które pokazują, że prezerwatywy Durex Real Feel mają minimalny potencjał wywoływania reakcji
nadwrażliwości opóźnionej (zwanej również „nadwrażliwością typu IV" i „kontaktowym zapaleniem skóry"). Mimo to niektóre osoby
uczulone na lateks mogą wykazywać nadwrażliwość na te prezerwatywy. Jeśli wystąpi podrażnienie lub reakcja alergiczna należy
zaprzestać używania tych prezerwatyw i zgłosić się do lekarza. Kluczem jest wiedza i świadomość dlatego przeczytaj instrukcję
używania znajdującą się w środku, zwłaszcza jeśli używasz prezerwatyw do seksu analnego lub oralnego. Pamiętaj, że żadna metoda
antykoncepcji nie chroni w 100% przed ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

Producent
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: (22) 765 95 00
Infolinia: 801 115 111 (od 9 do 17)
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