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Durex Strawberry żel intymny truskawkowy 50ml
 

Cena: 19,90 pln

Opis słownikowy

Producent Durex

Opis produktu
 

Właściwości

Durex Strawberry żel intymny o smaku truskawkowym to przyjemny i owocowy sposób na osłodzenie życia seksualnego. Ciesz się
smakiem i zapachem truskawek przez cały rok, idealnym dla cudownie intymnych doznań. Żel nie zawiera cukru i może być stosowany
tak często, jak chcesz, zarówno do seksu oralnego, jak i waginalnego.

Opakowanie: 50ml

 

Dlaczego warto stosować lubrykanty?

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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Stosowanie lubrykantów może ubarwić twoje życie seksualne, eksperymentuj z różnymi smakami i wrażeniami dopóki nie wybierzesz
tego, który najbardziej ci odpowiada. Czasami, niezależnie od tego, jak wielką masz ochotę na seks, twoje ciało może nie wytwarzać
wystarczającego nawilżenia, dlatego użyj niewielkiej ilości lubrykantu, by sprawy potoczyły się gładko. Lubrykanty idealnie nadają się do
stosowania z wibratorem lub innymi stymulatorami, jeśli potrzebujesz dodatkowych wrażeń. Lubrykanty Durex na bazie wody są
bezpieczne dla prezerwatyw, natomiast produkty na bazie oleju mogą je uszkadzać i rozkładać, dlatego zawsze upewnij się, jakiego
produktu używasz.
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