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Bao cao su nữ là: Một dụng cụ tránh thai tương đối mới đối với phụ nữ. Nó cũng có hiệu quả
giống như bao cao su dành cho nam giới; nó tránh được việc mang thai và truyền bệnh lây
nhiễm qua đường tình dục, và cho phụ nữ cơ hội để bảo vệ bản thân. Bao cao su được cho vào
âm đạo nữ giới trước khi giao hợp, giúp cặp bạn tình tránh tiếp xúc với dịch sinh dục của nhau.
Bên trong bao cao su nữ có một vòng nhỏ di động, giúp bạn nữ dễ cho bao vào âm đạo. Vòng
lớn hơn ở bên ngoài giữ không cho bao tuột cả vào trong âm đạo, đồng thời che phủ âm hộ và
trùm kín dương vật đến tận gốc khi giao hợp. Mặc dù bao cao su của nữ chưa được phổ biến
rộng rãi nhưng trong tương lai nó sẽ dễ dàng được tiếp cận hơn. Nếu sử dụng đúng cách và
thường xuyên, bao cao su nữ sẽ có tác dụng tránh thai khoảng 95% và thực sự chống được các
bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả HIV. Cũng như bao cao su cho nam giới, bao
cao su nữ giới chỉ sử dụng một lần.
Liên hệ mua bao cao su:Điện thoại: 0500.360.1954 - 099.562.7.562 gặp Anh Luận
- Địa chỉ: 3/1A Giải Phóng - Phường Tân Thành - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk (Ngay sau
nhà nghỉ 555)

Email: bocauphapvn1@gmail.com - taynguyen24h@gmai.com - nguyencongluan
@gmail.com
Website: www.taynguyen24h.com.vn - www.taynguyen24h.com www.muagicungco.com.vn - www.gionggiacam.com, www.dacsantienvua.com

Cách Đặt Bao cao su nữ giới ?
1. Xé vỏ lấy bao ra nhẹ nhàng tránh làm thủng, rách.
2. Vân vê bao nhẹ nhàng cho dịch trơn đẫm hết bao. Bóp hẹp vòng nhỏ, cầm bao chắc
chắn.
3. Tay cầm bao dưa vào âm đạo, tay kia vạch môi sinh dục dẫn đường. Đưa bao vào sâu
hết mức có thể đưa được.
4. Đưa ngón tay vào trong bao, tìm chạm vòng nhỏ, đẩy bao sâu hết đến âm đạo. Tránh
đừng để bao bị xoắn.
5. Thực hiện việc quan hệ tình dục.
6. Tháo bao: Xoắn miệng bao để giữ tinh dịch ở trong, kéo nhẹ bao ra. Vứt vào thùng rác.
TAYNGUYEN24H CHÚC CÁC BẠN HẠNH PHÚC!
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