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Femintimate EVE Kubeczek (kapturek) menstruacyjny - r. L
 

Cena: 32,00 pln

Opis słownikowy

Producent Femintimate

Opis produktu
 

Kapturek menstruacyjny ÈVE to produkt stanowiący idealne rozwiązanie przy utrzymaniu higieny intymnej.

Jest innowacyjnym, komfortowym i hipoalergicznym produktem. Na komfort użytkowania wpływa łatwość aplikacji i materiał z jakiego
jest wykonany – silikon medyczny. Nie powoduje alergii, pleśniawek (zakażeń grzybiczych) i stanów zapalnych układu moczowego. Nie
ma negatywnego wpływu na „zdrowie” pochwy.

Może być stosowany przy uprawianiu sportów, w nocy, w ciągu dnia, jest odpowiedni w podróży.

Przed pierwszym użyciem zaleca się poddać go sterylizacji (np. wygotować przez kilka minut w wodzie).

Podczas aplikacji przyjąć wygodną i zrelaksowaną pozycję np. siedzącą, klęczącą, stojącą lub w przysiad. Upewnić się, że ma się
dokładnie umyte ręce.

W celu zwiększenia wygody i ułatwienia aplikacji kapturek można zwilżyć wodą lub lubrykantem na bazie wody (polecamy lubrykant
Femintimate).

Długość trzonka można przystosować do własnych potrzeb poprzez jego przycięcie.

Rozmiar: L
śr. wew: 3,8 cm
gł. kapturka: 6 cm
dł. trzonka: 2,4 cm
pojemność: 24 ml

Uwaga:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Po 12 godzinach używania kapturek należy usunąć i opróżnić – nie stosować dłużej niż 12 godzin.

W celu zapewniania właściwej higieny, po każdym użyciu kapturek przemyć ciepłą wodą z mydłem, i/lub zastosować środek do
dezynfekcji. Używać tylko mydła o neutralnym pH.

Używać tylko lubrykantów na bazie wody.

Kapturek Eve nie jest produktem antykoncepcyjnym i nie zapewnia ochrony przez chorobami wenerycznymi.

W przypadku wystąpienia podrażnienia lub innych objawów, należy się skontaktować z ginekologiem.
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