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H2O Uni Gel intymny żel nawilżający na bazie wody - 1L
 

Cena: 47,50 pln

Opis słownikowy

Pojemność 1L

Producent Love Stim

Opis produktu
 

Wysokiej jakości uniwersalny intymny żel na bazie wody H2O Uni Gel to zaawansowany produkt nawilżający, którego działanie
przypomina naturalne nawilżenie.

Lubrykant długo utrzymuje się na skórze, tworząc na niej jedwabistą warstwę zabezpieczającą przed otarciami oraz zwiększającą
przyjemność z każdego ruchu. Jest to produkt, który może być stosowany zarówno podczas stosunku, jak i przy użyciu różnego rodzaju
gadżetów erotycznych dla kobiet i mężczyzn.

Produkt wyróżniony został Laurem Konsumenta.

Właściwości:
- zapewnia doskonałe nawilżenie przypominające naturalne
- bardzo dobrze chroni przed otarciami
- bezpieczny dla delikatnej skóry miejsc intymnych
- nie uczula
- nie pozostawia uczucia lepkości
- odpowiedni do każdego rodzaju seksu, gadżetów erotycznych i prezerwatyw
- posiada świeży przyjemny zapach
- nie pozostawia plam
- długo się utrzymuje
- przebadany dermatologicznie
- ekonomiczne, duże opakowanie

Sposób użycia:
Niewielką ilość lubrykantu nanieść na miejsca intymne i dokładnie rozprowadzić.
W przypadku gadżetów żel można nanieść także bezpośrednio na gadżet i rozetrzeć po całej jego powierzchni.

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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Żel H2O uni zamknięty w zaplombowanej butelce z pompką, co daje pewność, że produktu nikt nie odkręcał i nie używał. Drugie
zabezpieczenie to numerowany hologram, który z kolei zapewnia, że produkt jest oryginalny i pełnowartościowy oraz pochodzi z
oficjalnego źródła.

Składniki / Ingrredients (ICNI): Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Citric Acid, Hydroxyethylcellulose, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate, Aroma.

Pojemność: 1000 ml
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