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Pjur 

Touha po fyzické intimnosti nezná žádné věkové omezení. Ať už jste v intimním vztahu po celá 

desetiletí nebo jste čerstvě zamilovaní, řada gynekologů a lékárníků doporučuje ženám s 

nedostatečným zvlhčením vagíny či přecitlivělou pokožkou právě značku Pjur. 

 

Ocenění 

Derma test  

 
Kosmetický nebo farmakologický přípravek dostane pečeť " Dermatest ®" poté, co úspěšně prošel 

kožním testem (mezinárodně uznávaný testovací postup). Tento test, který se používá k vyloučení 

zvýšené podrážděnosti způsobené zkoumaným přípravkem, se provádí v souladu se základními 

standardy ® DERMATETST. 

 

Provedením kožního testu je relativně snadné zjistit, zda výrobek nebo jednotlivé zkoušené látky 

spouští kontaktní podráždění na dobrovolníka. 

 

Tento test může způsobit změny v horní vrstvě kůže, které jsou podrobeny kontrole. Pokud během 

tohoto testu dochází k zarudnutí pokožky, svědčí to o zvýšené nesnášenlivosti a vysoké 

pravděpodobnosti nespokojenosti dalších spotřebitelů. Není však možné činit závěry týkající se 

jiných faktorů, které přispívají (drobné léze na kůži, sluneční záření, vnější stresové faktory) 

k podráždění kůže. 

 

Apotheke 

 
Je německým patentovým úřadem zapsána jako oficiální značka Německé asociace Sdružení 

lékárníků (DAV). Certifikovaný systém managementu jakosti. 

 

ECARF 

 
V souladu s mottem "Za lepší život s alergií," pečeť kvality ECARF dostanou výrobky, které 

prokazatelně zlepšují a zjednodušují život pro alergiky. 
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Pečeť kvality ECARF na výrobku ukazuje, že se jedná o výrobek obzvláště vhodný pro alergiky. 

Ulehčí jim tím volbu při výběru vhodných produktů. 

Derma test 5-star-guarantee.de 

 

 

Pěti-hvězdičkový test popisuje dlouhodobé aplikační testy, které nabízejí největší možnou 

bezpečnost, aby se vyloučila následná kožní reakce v co největší možné míře: výrobky testované 

tímto způsobem získají hodnocení "Klinicky testováno". 

Pěti-hvězdičkový test představuje Dermatest ® v prémiovém segmentu. Zkoušky nesoucí toto 

označení podstupují daleko složitější a časově náročnější měřítka a nároky na dobrovolníky, kteří 

jsou speciálně vybrány pro potřeby příslušného testu. 

Mohou zahrnovat takové aspekty, jako je testování a pozorování účinnosti, aplikace bezpečnosti a 

snášenlivosti produktu po delší časové období. Zkoušky probíhají přesně v místě podání: oční krém 

je tedy například zkoumána v oblasti očí a víček. 

Kvalita – „made in Germany“ 

Kvalita je nejvyšší prioritou celé společnosti - ať již jde o výběr surovin, výrobu, nebo dodání 

výrobků pro zákazníky. 

 

To je také důvod, proč je Pjur ® po celém světě synonymem spolehlivosti, bezpečnosti a vynikající 

kvality "Made in Germany".  

 

Produkt Pjur ® Aqua byl vyhodnocen jako "vynikající" od "Stiftung Warentest", což je přední 

německá spotřebitelská a produktová testování organizace v kategoriích tolerance sliznice a 

mikrobiologické kvality. Všechny výrobky jsou monitorovány a podřízený důkladnému a přísnému 

systému řízení jakosti. 

 

Masáže 

Dlouhé masáže a vzájemné doteky mohou partnery ještě více sblížit. Ať už se jedná o jemné 

pohlazení na krku, hluboké masáž zad, nebo relaxační masáž celého těla, Pjur ® výrobky při masáži 

hydratují pokožku, která se stává hedvábně jemnou. 

  

Jedná se zejména o tělesný kontakt a pocity horka na kůži, které dělají z masáží smyslnou 

zkušenost. Ať už jako součást předehry nebo jako relaxační zakončení milování. Při masáži partneři 

mohou zkoumat své tělo a zároveň si odpočinout.  Silikonové lubrikanty Pjur ® neucpávají póry, 
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jako některé oleje, pokožka se stává měkká a hedvábná, aniž by byla jakkoli mastná. Stačí jen 

vyzkoušet. 

 

Pjur vhodný pro homosexuální páry 

U homosexuálních párů dělají speciální lubrikační gely milování jemnější a příjemnější. Se 

správným lubrikačním gelem s přísadami je anální sex mnohem příjemnější a zajišťuje důkladné 

potěšení pro oba partnery. Ingredience jako jojobový olej a panthenol zajistí, že anální sval je 

uvolněný a připravený. 

 

Několik produktů Pjur ® je speciálně navrženo pro homosexuální páry. Pjur Backdoor a Pjur 

POWER Premium Creme napomáhají tomu, aby byl sex intenzivnější se zvýšenou citlivostí. 

 

Kompatibilní s kondomy 

Problémem mnoha lubrikačních gelů je to, že nemohou být bezpečně použity s kondomy. Složení 

lubrikačních gelů oslabuje materiál kondomů, což je nebezpečné a nespolehlivé použití jako 

antikoncepce nebo jako ochrana před pohlavně přenosnými chorobami. 

 

Můžete si být jisti, že všechny produkty Pjur ® jsou testovány s kondomy z latexu pro zaručení 

kompatibility a bezpečného použití s kondomem. Pro Vaši ochranu a bezstarostnou zábavu. 

 

Anální sex 

Chcete-li si vychutnat intenzivní potěšení z análního styku, musíte se spolehnout na efektivní 

prostředky – lubrikační gely. 

  

Měli byste věnovat pozornost při volbě lubrikačního gelu, který splňuje požadavky pro anální styk. 

Pokud použijete kondom, vyberte si lubrikační gel na vodní bázi nebo silikonový lubrikační gel. 

Pouze tyto typy jsou bezpečné pro použití s kondomem. V nabídce Pjur ® naleznete speciální 

přípravky pro anální sex – Lubrikační gel Pjur ®Analyse Me nebo anální sprej Pjur ® Backdoor, 

který obsahuje speciální přísady k uvolnění análního otvoru a umožňují jemnější a ještě 

intenzivnější anální styk. 

 

Při použití s erotickou pomůckou doporučujeme Pjur ® med Clean pro rychlé a efektivní čištění. 

 

Senior sex 

Sex je důležitou součástí každého vztahu - i pro seniory. Nemusíte potlačovat vášeň a vzrušující 

sexuální život, jen proto, že jste starší. Tělesné změny nejsou důvodem k odepření sexu. 
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Je důležité být otevřený při řešení případných problémů či specifických potřeb. Správné nástroje 

vám mohou pomoci snadno vyřešit mnoho problémů. 

 

Mnoho žen si například stěžuje na sníženou vaginální lubrikaci po menopauze, čímž se pro ně sex 

stává nepříjemný. Spolehlivý lubrikační gel může být jednoduchým a účinným prostředek. Pjur ® 

Women byl speciálně vyvinut pro zvláštní potřeby ženského těla. Speciální silikonová formule 

zaručuje dlouhotrvající klouzavý efekt, který vám umožní znovu využívat rozsáhlé intimní prožitky 

se svým partnerem. 

 

Pjur ® nabízí produkty i pro muže, kterým mohou pomoci udržet jejich aktivní sexuální život. 

Příkladem může být Pjur ® Superhero s přídavkem výtažku z byliny Ginkgo Biloba, která 

napomáhá ke zvýšení výkonu. 

 

  


