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Durex Explosion Set – mix kondómov (40 ks)

Údržba

Kondómy sa nerady opaľujú, preto ich skladujte na suchom a chladnom mieste,
kde budú spokojne odpočívať pred ďalšou akciou. Strážte si tiež dátum
spotreby. Po uplynutí expiračnej doby už vám ochranu nikto nezaručí.

Vodeodolnosť

Kondómy pri vodných hrách radšej nepoužívajte. Mohli by vám totiž vo víre vášne nepozorovane odplávať a spôsobiť
tak nečakanú nehodu. Navyše im nerobí dobre chlór, morská voda ani prísady do kúpeľa.

Dizajn a tvar

S Easy On tvarom pôjde nasadzovanie kondómov ako po masle. Durex Explosion Súprava sa skvele hodí na
experimentovanie, zábavu aj zmenu v spálni.

Materiál

Durex kondómy sú vyrobené z prírodného latexu, ktorý je jemný a príjemný na dotyk. Každý kondóm prešiel 100 %
elektronickým testovaním a na kvalitu materiálu sa môžete spoľahnúť.

Farba

Červená farba jahodových kondómov pripomína červené pery, ktoré neodolateľne zvádzajú k bozku. Transparentné
farba zvýrazňuje prirodzenú krásu penisu a nahého tela.

Rozmery

Kondómy sa bez problému prispôsobia každej veľkosti mužskej pýchy.

Durex Feel Intimate

Nominálna šírka: 53 mm
Dĺžka: 205 mm
Hrúbka: 0,055 mm

Durex Taste Me

Nominálna šírka: 56 mm
Dĺžka: 205 mm
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Hrúbka: 0,07 mm

Durex Feel Ultra Thin

Nominálna šírka: 52 mm
Dĺžka: 205 mm
Hrúbka: 0,052 mm

Durex Pleasure Me

Nominálna šírka: 56 mm
Dĺžka: 205 mm
Hrúbka: 0,07 mm
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