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Durex Mutual Pleasure Prezerwatywy 10 sztuk
 

Cena: 44,25 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 szt.

Postać -

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Opis produktu
 

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

Utylizacja
Używaj prezerwatywy tylko raz. Wyrzuć folijkę i zużytą prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj do toalety.

Aby ułatwić założenie logo Durex na folijce wskazuje spód prezerwatywy.

Przechowywanie
Przechowuj prezerwatywy w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego.

Przeciwwskazania
Ważne informacje
U niektórych osób lubrykant Performa, znajdujący się na tych prezerwatywach, może powodować wysypkę, podrażnienie, pieczenie lub
swędzenie. Unikaj kontaktu z oczami i zmyj po użyciu. Jeśli wystąpi podrażnienie, zaprzestań używania prezerwatyw Performa. Jeśli nie
nastąpi poprawa skonsultuj się z lekarzem. Nie używaj, jeśli u Ciebie lub partnera(ki) występuje stan zapalny lub uszkodzenie skóry.
NATYCHMIAST PRZESTAŃ UŻYWAĆ I WEZWIJ LEKARZA, jeśli w trakcie używania wystąpią trudności w oddychaniu lub zasinienie ust.
Przedwczesny wytrysk jest częstym problemem, który może mieć wiele przyczyn i może wymagać konsultacji/opieki medycznej. Jeśli te
prezerwatywy nie pomogą, skontaktuj się z lekarzem. Przeczytaj instrukcję używania, 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.
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Ważne
Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE2409

ISO 4074

Opis
Durex Mutual Pleasure Prezerwatywy 10 sztuk
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