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Sagami ultratenké kondómy (2 ks)

Materiál

Polyuretán je to elastický polymér, ktorý je pružný, pevný a odolný. Tento
materiál je používaný v športových odvetviach (napr. Kombinézy pre
plavcov), prípadne sa používa napríklad v detských plienkach. Ďalšie využitie
nachádza v lekárstve a to predovšetkým kvôli svojej kvalite a tiež vďaka
tomu, že je organizmom veľmi dobre prijímaný.
Skvele vedie teplo, je priehľadný a absolútne nealergický.

Výhody polyuretánu:

Je tenký

Pevnosť polyuretánu umožňuje, aby boli kondómy naozaj veľmi tenké. Keď hovoríme o pojme „veľmi tenké“, máme
na mysli hrúbku 0.02 mm (áno, naozaj dve stotiny milimetra!)

Je odolný

Vydrží 3 × vyššiu záťaž proti pretrhnutiu ako klasické latexové kondómy

Dokáže prenášať teplo

Vďaka tejto vlastnosti sa prenáša telesné teplo, čo zvyšuje zážitok a znižuje vnímanie kondómu

Je bez zápachu

PU kondómy nevydávajú absolútne žiadny „gumový“ zápach – vďaka absencii latexovej zložky, ktorá vytvára typický
zápach si použitie tohto typu kondómu zamilujú aj tí, ktorým určitá „gumovost“ vadí práve kvôli tomuto zápachu

Je jemný

Rozmiestnenie polyuretánových molekúl v látke spôsobuje, že kondóm je veľmi jemný, čo prispieva k zvýšeniu
zážitku a zníženie vnímania, že sa používa

Je absolútne priehľadný

K tomu nie je čo dodať – skrátka, neskrýva vôbec nič
Je možné ho dlhšie skladovať

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Oproti klasickým prezervatívom možno PU kondóm skladovať až 15 rokov a to bez akejkoľvek straty kvality!

Je absolútne nealergický

Vďaka absencii latexu ho môžu používať aj tí jedinci, ktorí sú na klasické latexové kondómy alebo ostatné gumové
pomôcky alergickí

Je plne biologicky odbúrateľný

Je netoxický, absolútne odbúrateľný a veľmi príjemný pri používaní

Rozmery

Rozmery krabičky: 10 × 54 × 8 mm
Rozmery blistra: 62 × 53 × 7 mm
Priemer kondómu: 58 mm (ekvivalent priemeru 53 mm bežných latexových kondómov) … sú však podľa fotky
o niečo väčší ako bežné PEPINO
Dĺžka plne rozvinutého kondómu vrátane rezervoáru: 190 mm
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