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Sagami ultratenké kondomy (2 ks)

Materiál

Polyuretan je to elastický polymer, který je pružný, pevný a odolný. Tento
materiál je používán ve sportovních odvětvích (např. kombinézy pro plavce),
případně se používá například v dětských plenách. Další využití nachází
v lékařství a to především kvůli své kvalitě a také díky tomu, že je
organismem velice dobře přijímán.
Skvěle vede teplo, je průhledný a absolutně nealergický.

Výhody polyuretanu:

Je tenký
Pevnost polyuretanu umožňuje, aby byly kondomy opravdu velmi tenké. Když hovoříme o pojmu „velmi
tenké“, máme na mysli tloušťku 0.02 mm (ano, opravdu dvě setiny milimetru!)

Je odolný
Vydrží 3× vyšší zátěž proti protržení než klasické latexové kondomy

Dokáže přenášet teplo
Díky této vlastnosti se přenáší tělesné teplo, což zvyšuje prožitek a snižuje vnímání kondomu

Je bez zápachu
PU kondomy nevydávají absolutně žádný „gumový“ zápach – díky absenci latexové složky, která vytváří
typický zápach si použití tohoto typu kondomu zamilují i ti, kterým určitá „gumovost“ vadí právě kvůli
tomuto odéru

Je jemný
Rozmístění polyuretanových molekul v látce způsobuje, že kondom je velmi jemný, což přispívá ke zvýšení
prožitku a snížení vnímání, že se používá

Je absolutně průhledný
K tomu není co dodat – zkrátka, neskrývá vůbec nic

Je možno jej déle skladovat
Oproti klasickým kondomům lze PU kondom skladovat až 15 let a to bez jakékoli ztráty kvality!

Je absolutně nealergický
Díky absenci latexu jej mohou používat i ti jedinci, kteří jsou na klasické latexové kondomy či ostatní gumové
pomůcky alergičtí
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Je plně biologicky odbouratelný
Je netoxický, absolutně odbouratelný a velmi příjemný při používání

Rozměry

Rozměry krabičky: 10×54×8 mm
Rozměry blistru: 62×53×7 mm
Průměr kondomu: 58 mm (ekvivalent průměru 53 mm běžných latexových kondomů) … jsou však podle fotky
o něco větší než běžné PEPINO
Délka plně rozvinutého kondomu včetně rezervoáru: 190 mm
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