Verifique se tem
o verdadeiro FC2
nas mãos!

TM

Preservativos femininos
FC2 para sexo prozenteiro
e mais seguro

Quando decidir utilizar o preservativo feminino, certifique-se primeiro se é um preservativo
FC2. O preservativo FC2 é o único preservativo feminino do mundo que cumpre os
elevados níveis de qualidade impostos por agências internacionais de saúde como a WHO
(OMS - Organização Mundial de Saúde) e a FDA (AAM - Administração de Alimentos e
Medicamentos). Saberá se a embalagem de preservativos femininos contém FC2 verdadeiros,
se nesta estiver mencionada pelo menos uma das seguintes indicações:
•
•

FC2

•

The Female Health Company (FHC)
TM
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O preservativo feminino FC2 é fabricado por The Female Health Company (FHC).
Chicago E.U.A./Londres RU/Malásia

O preservativo feminino FC2 previne:
•

a gravidez indeseada

•

as infecções de transmissão sexual (ITSs), incluindo o VIH.

Está a planear uma gravidez? Ou quer aguardar antes de ter o seu próximo
filho? O preservativo feminino FC2 é um método excelente e seguro de
planeamento familiar, assim como de protecção contra as infecções de
transmissão sexual (ITSs), incluindo o VIH.
Como é o preservativo feminino FC2?
O preservativo feminino FC2 é um preservativo flexível e macio. Fácil de inserir na
vagina, o FC2 possui uma argola interna e uma argola externa que o mantém no
lugar durante o acto sexual. O FC2 ajusta-se perfeitamente ao corpo da mulher.
Acomoda-se dentro da vagina, permitindo que o pénis do seu companheiro se
movimente à vontade no interior do preservativo, enquanto o lubrificante à base
de silicone lhe proporciona uma sensação natural.
Excelente
O preservativo feminino FC2 proporciona prazer sexual tanto ao homem como à mulher.
O FC2 oferece várias vantagens:
• O material é macio e flexível.
• Dá uma sensação natural pois aquece rapidamente com a temperatura do corpo.
• O preservativo feminino não aperta o pénis, proporcionando ao homem uma sensação natural.
• O FC2 pode ser colocado algumas horas ou até poucos minutos antes do acto sexual.
• O FC2 pode ser utilizado por pessoas alérgicas ao látex. É feito dum material sintético
chamado nitrilo.
• Não é preciso consultar o médico antes de começar a usar os preservativos femininos.
• O FC2 não afecta o organismo e não contém hormonas.
Seguro
À semelhança do preservativo masculino, o preservativo feminino FC2 bloqueia
completamente o esperma, tal como as bactérias ou vírus causadores de ITSs. A argola
externa oferece protecção adicional contra as ITSs, visto que cobre os órgãos pélvicos
externos femininos e a base do pénis. O FC2 não é reutilizável.

Emma:
Depois de usar contracepção hormonal por anos, eu estava cansada
dos efeitos colaterais. Com o FC2 posso espaçar minhas gravidezes sem
preocupações. É a coisa mais parecida com nada que eu achei.

Santiago:

Eu adoro o FC2 porque é menos perceptível do que a maioria dos
outros preservativos. Ele adquire a temperatura do corpo e não aperta
fazendo o sexo parecer mais natural. Pode ser que ele não esteja lá por
essa razão, mas o anel interior nos excita ainda mais!

Olivia:
Eu adoro o FC2 porque é menos perceptível do que a maioria dos outros
preservativos. Ele adquire a temperatura do corpo e não aperta fazendo o
sexo parecer mais natural. Pode ser que ele não esteja lá por essa razão, mas
o anel interior nos excita ainda mais!
James:

A melhor parte do FC2 é que você pode manter a
intimidade antes e depois do sexo. Não precisamos mais
interromper as preliminares para colocar um preservativo,
e ela não precisa se levantar logo após o sexo e tirá-lo.

Sofia:
Acho mais seguro não depender sempre do homem para colocar alguma
coisa. Gosto de estar no comando. E um outro bônus é que cobre uma área
genital maior. Oferece proteção adicional contra as IST que são transmitidas
através do contato pele com pele.

