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Naturals Sensitive żel intymny delikatny 100% naturalny
100ml
 

Cena: 25,96 PLN

Opis słownikowy

Gramatura ml

Pojemność 100

Producent Durex

Opis produktu
 

ZA CO POKOCHASZ TEN PRODUKT

• Składniki w 100% pochodzenia naturalnego
• Przyjazne pH
• Jeszcze większa delikatność i komfort
• Dodatek wyciągu z aloesu, który jest znany z swoich łagodzących właściwości.
• Bez sztucznych barwników i aromatów

Wiele kobiet odkrywa, że stosowanie żelu intymnego wpływa pozytywnie na ich doznania seksualne. Kobiety często doświadczają
nadmiernej suchości okolic intymnych w różnych dniach cyklu miesiączkowego - używanie żelu intymnego jest całkowicie naturalne.

Poziom naturalnej lubrykacji zmienia się podczas cyklu, co może wpływać na jakość seksu. Naturalne nawilżenie miejsc intymnych jest
największe w okresie owulacji, wówczas poziom estrogenu jest najwyższy. W pozostałych momentach cyklu może być odczuwalna
suchość i dyskomfort, ale wystarczy odrobina lubrykantu, by znów odczuwać przyjemność.

Delikatny żel intymny Durex Naturals Sensitive zawiera wyłącznie składniki pochodzenia naturalnego. Jego zadanie to zapewnienie
gładkości i poślizgu w czasie seksu. Zawiera wyciąg z aloesu znany ze swoich właściwości łagodzących.

• Łagodna formuła na bazie wody nie zawiera sztucznych dodatków zapachowych ani barwników, ma przyjazne pH, by zapewnić
naturalny komfort.
• Żel jest odpowiedni do użycia z prezerwatywami z naturalnej gumy lateksowej lub nielateksowymi poliizoprenowymi prezerwatywami.
• Ułatwia zbliżenie, by nie powodowało bólu i dyskomfortu.
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• Żel jest testowany dermatologicznie, aby był łagodny i delikatny dla skóry.
• Delikatna konsystencja na bazie wody dla niepohamowanej przyjemności.
• Lubrykant możesz stosować razem z prezerwatywami Durex.*

* Żele odpowiednie do stosowania z prezerwatywami Durex. Możesz używać z prezerwatywami z naturalnej gumy lateksowej, jak i z
prezerwatywami nielateksowymi (poliizoprenowymi).
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