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Be Lover Gel Forte żel nawilżający na bazie wody 100ml
 

Cena: 23,09 PLN

Opis słownikowy

Gramatura ml

Pojemność 100

Producent Sexual Health Series

Opis produktu
 

Be Lover™ to seria dwóch lubrykantów uznanej marki Sexual Health Series, która na rynku istnieje już od ponad 10 lat. Przez ten czas
zyskała sobie wiele zadowolonych klientów na całym świecie.

Nagrody i wyróżnienia:

LAUR KONSUMENTA

Pragniemy poinformować, że wszystkie produkty marki Sexual Health Series zostały wyróżnione nie tylko przez szerokie grono
specjalistów zajmujących się tematyką dotyczącą intymnych suplementów diety, ale przede wszystkim zostały docenione i
nagrodzone Laurem Konsumenta otrzymując tytuł 'Odkrycie Roku', który potwierdza zadowolenie klientów ze stosowania produktó
marki Sexual Health Series w tym także produktu Be Lover™.

HACCP I ISO 22000

Be Lover™ to produkt najwyższej jakości. Składniki ziołowe wchodzące w jego skład są pozyskiwane z ziół uprawianych
organicznie. Odpowiednia uprawa, zbiór i obróbka, zgodna z wymogami ISO 22000, normami HACCP i Holenderskim systemem
gwarancyjnym dla suplementów diety NZVT daje Ci pewność, że to produkt najwyższej jakości. Be Lover™ jest bezpieczny, jego składniki
są naturalnego pochodzenia.

Sposób użycia Be Lover Forte™:

Dyskretne opakowanie z pompką o pojemności 100 ml ułatwia aplikowanie żelu. Wystarczy nacisnąć aplikator i nabrać pożądaną ilość
lubrykantu. Można stosować go bez ograniczeń. Jest delikatny, gęsty i nie powoduje żadnych podrażnień. Be Lover Forte™ należy
przechowywać z dala od promieni słonecznych, w temperaturze pokojowej. Należy zużyć w ciągu 2 lat od momentu otwarcia
opakowania.
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Specyfikacja Be Lover Forte™:

Często zdarza się się, że prezerwatywa powoduje dyskomfort któregoś z partnerów lub obojga. Zastosowanie w tym przypadku żelu Be
Lover Forte™ rozwiązuje problem otarć i dyskomfortu, a gęsta konsystencja dodatkowo wzmacnia wrażenia.

• został stworzony na bazie wody
• posiada odpowiednie pH
• jest gęsty i trwały jak lubrykant na bazie silikonu
• może być używany z wibratorami i gadżetami wykonanymi z silikonu
• może być używany z prezerwatywami
• zapewnia optymalne długotrwałe nawilżenie
• może być stosowany zarówno do stosunku pochwowego jak i analnego
• bezbarwny i bezwonny
• nie uczula
• nie pozostawia plam
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