
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)

Verifique se tem 
o verdadeiro FC2 
nas mãos!

Preservativos femininos FC2
para sexo prozenteiro e mais seguro

O preservativo feminino FC2 previne: 

• a gravidez indeseada 

• as infecções de transmissão sexual (ITSs), incluindo o VIH.
O preservativo feminino FC2 é fabricado por The Female Health Company (FHC). 
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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.

Zawadi: 
Acho fantástico poder utilizar o FC2 sem ter de consultar um médico. 
No início, eu praticava colocando eu própria o preservativo. Foi mais fácil 
do que esperava. Agora sinto-me muito confortável usando-o com o meu 
namorado.

Noa:
Agora tenho um controlo total. Sem risco de engravidar. Sem risco de 
contrair ITSs. Sem problemas com namorados que se recusam a usar 
preservativos. O preservativo feminino é a minha primeira escolha para 
uma vida sexual segura!

João:
Depois dos problemas com os preservativos masculinos, sinto-me muito 
feliz por termos, a minha namorada e eu, mudado para os preservativos 

femininos FC2. A sensação é de não haver preservativo nenhum. O sexo 
voltou a ser maravilhoso!

Maria:
A minha família com três filhos está completa. Com os preservativos 
femininos FC2, não tenho receio de engravidar outra vez. Não fico 
stressada e consigo relaxar-me completamente durante o sexo. O FC2 dá 
uma sensação muito natural.

Pablo: 
As minhas erecções desaparecem frequentemente quando coloco 

um preservativo masculino. Foi por isso que mostrei o preservativo 
feminino FC2 à minha mulher. Ela passou a usá-lo e sentimo-nos 
ambos felizes. Agora a nossa vida sexual é muito mais excitante.


