Prezerwatywy: Intymny lubrykant nawil?aj?cy YESforLov 100ml

Intymny lubrykant nawil?aj?cy YESforLov 100ml

Intymny lubrykant nawil?aj?cy na bazie wody z hialuronowym kwasem

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Price
Sales price 59,00 z?

Ask a question about this product

Description

Nawil?acz intymny z kwasem hialuronowym YESforLOV - 100 ml
Lubrykant nawil?aj?cy YESforLov - nie taki jak inne - przezroczysty, subtelny, o niet?ustej konsystencji z dodatkiem kwasu hialuronowego,
nawil?aj?cego skór?. Aloes i alantoina zmi?kczaj? skór? oraz powoduj? szybsze gojenie i odnowienie si? komórek. W sk?ad tak?e wchodzi
oczyszczona, niearomatyzowana woda. Ca?o?? zapewnia optymalnie dobre samopoczucie i wzmacnia wszystkie intymne doznania z albo bez
prezerwatyw. Delikatny dla skóry, testowany ginekologicznie, nie powoduje alergii. ?wietnie nadaje si? do seksu analnego i zabawek.
Otulaj?ca, naturalna wilgotno??. Idealny cichy wspólnik, którego nawet nie zauwa?ysz, a bez którego nic nie b?dzie takie samo. Doskona?e na
zabaw? solo oraz w duecie.
Lubrykant intymny YESforLOV jest bezzapachowy, nieoleisty, niemal?e w ca?o?ci z krystalicznie czystej wody.
Wzbogacony kwasem hialuronowym, allantoin? i aloesem podnosi nawil?enie Twoich stref intymnych. Cichy wspólnik udanych ?ó?kowych
przygód. U?ycie go jest prze?yciem niezapomnianym, jednocze?nie praktycznie go nie zauwa?ysz kiedy b?dziesz "w trakcie".
Stosowany w terapii przeciwzmarszczkowej, kwas hialuronowy gra kluczow? rol? w nawil?aniu Twoich b?on ?luzowych. Po??czyli?my go z
gliceryn?, znan? ze swoich w?a?ciwo?ci po?lizgowych. Idealna kombinacja tych dwóch sk?adników znacznie podwy?sza jako?? nawil?enia
Twoich tkanek, ze wskazaniem b?on ?luzowych, kompensuj?c chwilowe lub chroniczne braki w tym zakresie.
Pojemno??: 100 ml
Sk?adniki aktywne:
Naturalny aloes (aloe vera) – wybitne w?a?ciwo?ci nawil?aj?ce, koj?ce, lecznicze, regeneruj?ce i oczyszczaj?ce
Allantoina - stymuluje odbudow? komórek i ich namna?anie, w?a?ciwo?ci ?agodz?ce, koj?ce, lecz?ce
Kwas hialuronowy – doskonale utrzymuje nawil?enie skóry, pomaga leczy? ka?d? przesuszon? skór?, przeciwzmarszczkowy
W?a?ciwo?ci:
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daje komfort
u?atwia
?agodzi
podnieca
testowany ginekologicznie
hypolaergiczny
bez parabenów,
bez alergenów
bez olejów mineralnych
bez silikonu
Sposób u?ycia:
dla niego i dla niej, dla obojga, pomi?dzy dwojgiem - nak?ada? wg potrzeb na narz?dy p?ciowe, wokó? wej?cia do pochwy, wargi sromowe
mniejsze i wi?ksze, okolice odbytu, ?o??d? penisa; mo?na stosowa? z prezerwatywami - szczególnie marki YESforLOV
Sk?ad:
AQUA (WATER/EAU), GLYCERIN, PROPANEDIOL, ALOE BARBADENSIS LEAF, HYDROXYETHYLCELLULOSE, ALLANTOIN, SODIUM
POLYACRYLATE, SODIUM HYALURONATE, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TROMETHAMINE.
CE0459
?rodki ostro?no?ci:
Przed u?yciem po raz pierwszy zaleca si? test skórny produktu - na?o?y? niewielk? ilo?? p?ynu na skór? przedramienia i odczeka? 5 minut.
Upewni? si?, ?e nie pojawia si? wyra?na reakcja alergiczna. Wyp?uka? wod?, je?li pojawi si? zaczerwienienie lub sw?dzenie. Nie polewa? b?on
?luzowych oraz innych wra?liwych punktów (oczy, otwarte rany, etc.). Nie spo?ywa?. U?ywa? wy??cznie zewn?trznie.
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