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SE. RFSU Profil/Magic är kondomer med insvängd topp för bäst
passform och ökad känsla.
NO. RFSU Profil/Magic er kondomer med innsvingt tupp for bedre
passform og økt følsomhet.
DK. RFSU Profil/Magic er kondomer med indsnævret top, som giver
perfekt pasform og øger følelsen.
FI. RFSU Magic/Profil -kondomit puristavat parhaasta paikasta
ja tuntuvat hyvältä.

SE. RFSU Näkken är kondomer med knottror på för ökad njutning
och gör det skönare för båda.
NO. RFSU Nøkken er kondomer med knudrer som gir økt nytelse
for begge.
DK. RFSU Nøkken er kondomer med knopper, som øger nydelsen
og gør det skønnere for begge parter.
FI. RFSU Näkken -kondomien juomupinta lisää nautintoa ja on
molempien mieleen.

SE. Transparent, rak och slät kondom utan behållare.
NO. Transparent, rett og glatt kondom uten beholder.
DK. Transparent, lige kondom uden glidecreme.
FI. Läpinäkyvä, suora kondomi ilman säiliötä.

GRANDE

POWER

SE. RFSU Grande är extra rymliga och säkra kondomer med generös
form som ger bättre passform och känsla.
NO. RFSU Grande er ekstra romslige og sikre kondomer med
avrundet form som gir bedre passform og følelse.
DK. RFSU Grande er ekstra rummelige og sikre kondomer i stort
format, som giver en bedre pasform og forøget følsomhed.
FI. RFSU Grande -kondomit ovat tositilavia ja varmoja. Suora
muoto sopii aina.

SE. RFSU Power – kondomer som kan förstärka erektionen, ge ökad
sexuell njutning och mer intensiv känsla.
NO. RFSU Power - kondomer som kan forsterke ereksjonen, gi økt
seksuell nytelse og mer intensiv følelse.
DK. RFSU Power – kondomer som kan forstærke erektionen,
øge følsomheden og give større seksuel nydelse.
FI. RFSU Power – kondomi, joka voi vahvistaa erektiota sekä
lisätä seksuaalista halua ja nautintoa.

THIN

TIGHT

SE. RFSU Thin är tunna kondomer för en närmare känsla, nästan
som utan.
NO. RFSU Thin er tynne kondomer for en nærmere følelse, nesten
som uten.
DK. RFSU Thin er tynde kondomer, som giver en tættere følelse,
næsten som ikke at have noget på.
FI. RFSU Thin -kondomit ovat ihanohuita, lähemmäksi et pääse.

SE: RFSU Tight Slim fit är kondomer med en tajt passform.
NO: RFSU Tight Slim fit er kondomer med en tettsittende passform.
DK: RFSU Tight Slim fit er kondomer med stram pasform.
FI: RFSU Tight Slim fit -kondomit on suunniteltu mukavan tiukoiksi.

NAMNAM

SE. RFSU So Sensitive är extra tunna och luktfria plastkondomer som
leder kroppsvärme och ger en naturlig känsla. Kan användas av
latexallergiker.
NO. RFSU So Sensitive er ektra tynne og luktfrie plastkondomer som
leder kroppsvarme og gir en naturlig følelse. Kan benyttes av latexallergikere.
DK. RFSU So Sensitive er ekstra tynde og lugtfri plastkondomer, som
leder kropsvarmen og giver en naturlig følelse. Kan bruges af
latexallergikere.
FI. RFSU So Sensitive -kondomit ovat erittäin ohuita ja hajuttomia. Ne
välittävät kehon lämpöä luonnollisella tavalla ja sopivat myös kumi- ja
lateksiallergikoille.

SE. RFSU NamNam. Rak, ofärgad latexkondom med slät yta, behållare
och glidmedel med arom.
NO. RFSU NamNam. Rett, ufarget latexkondom med glatt overflate,
beholder og glidemiddel med aroma.
DK. RFSU NamNam. Ufarvet, lige latexkondom med glat overflade,
reservoir og glidecreme med aroma.
FI. RFSU NamNam. Väritön, kostea, suora, sileäpintainen ja
vaniljanmakuinen lateksikondomi säiliöllä.

SO SENSITIVE

TRUE FEELING
SE. RFSU True Feeling är sensationellt tunna kondomer som ger en
optimal hudnära naturlig och skön känsla – nästan som utan.
NO. RFSU True Feeling er sensasjonelt tynne kondomer som gir en
optimal naturlig og deilig nær huden opplevelse – nesten som uten.
DK. RFSU True Feeling er sensationelt tynde kondomer som giver en
optimal naturlig og skøn følelse – næsten som uden.
FI. RFSU True Feeling on seitinohut kondomi, joka takaa ainutlaatuisen
läheisyyden ja luonnollisen kosketuksen – melkein kuin ilman.

RFSU Vibratorring/
RFSU Kiihotusrengas
SE. RFSU Vibratorring är designad för att ge upp till 45 minuters
njutning för både dig och din partner. Den är lätt att sätta på och stänga
av efter behov. Batteri ingår men ringen är avsedd för engångsbruk och
batteriet kan därför ej bytas. Läs instruktionerna före användning och
förvara vibratorringen så att den inte utsätts för solsken eller extrem
värme.
NO. RFSU Vibratorring er designet for å gi opp til 45 minutters nytelse for både deg og din partner. Den er enkel å sette på og slå av etter
behov. Batteri følger med. Ringen er ment for engangsbruk og batteriet
kan derfor ikke byttes. Les bruksanvisningen og oppbevar vibratorringen slik at den ikke utsettes for sollys eller ekstrem varme.
DK. RFSU Vibratorring er beregnet til at give op til 45 minutters
nydelse for både dig og din partner. Den er nem at sætte på og
slukke efter behov. Batteri er inkluderet, men ringen er beregnet til
engangsbrug, og batteriet kan derfor ikke skiftes. Læs instruktionerne
før brug, og opbevar vibratorringen, så den ikke udsættes for solskin
eller ekstrem varme.
FI. RFSU Kiihotusrengas on suunniteltu tarjoamaan nautintoa sinulle
ja kumppanillesi jopa 45 minuutiksi. Se on helppo asettaa paikoilleen tai
pysäyttää. Pakkaus sisältää pariston. Koska rengas on tarkoitettu lähinnä
kertakäyttöiseksi, sen paristoa ei voi vaihtaa. Tutustu ohjeisiin ennen
käyttöä ja säilytä rengas suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta.
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NO. Å bruke kondom
Pakningen åpnes som vist på tegningen. Bruk ingen skarpe gjenstander. Behandle kondomet varsomt, slik at det ikke skades av negler,
smykker e.l. Rull først ut kondomet et stykke, slik at det tydelig vises
hvilken vei den skal rulles på. Klem luften ut av kondomet med tommel og pekefinger. Trekk forhuden tilbake og rull på kondomet før
det etableres fysisk kontakt med partneren. Unngå å rispe kondomet
med neglene eller andre gjenstander. Rett etter utløsningen drar du
penis langsomt ut og holder kondomet nøye på plass, slik at sæden
ikke renner ut. Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som
beskytter deg mot både uønsket graviditet og seksuelt overførbare
infeksjoner. Når du benytter glidemiddel skal det være vannbasert
eller silikonbasert, som for eksempel RFSUs Klick. Bruk ikke
oljebasert glidemiddel som for eksempel babyolje, vaselin osv. Spør
din lege eller på apoteket hvorvidt kondomer kan benyttes sammen
med salve eller vagitorier. RFSUs kondomer er av høyeste kvalitet,
og kontrolleres og testes i henhold til RFSU normen som er en av
verdens strengeste. Overskuddet fra salget går til informasjon og utdanning i sex- og samlivsspørsmål, både i Norden og internasjonalt.
Ingen prevensjonsmiddel er 100% sikre. Kan forårsake allergiske
reaksjoner hos personer som er overfølsomme for lateks.
Kondomet må kun brukes en gang.

FI. Näin käytät kondomia
Avaa pakkaus piirroksen mukaisesti, älä käytä teräviä esineitä. Pyöritä
kondomia hieman auki nähdäksesi, että se tulee oikeinpäin. Purista
peukalolla ja etusormella ilma pois kondomin kärjestä. Vedä
esinahka taakse ja pyöritä kondomi paikoilleen ennen intiimiä ihokosketusta. Varo raapimasta kondomia kynsillä. Ota penis hitaasti pois
heti siemensyöksyn jälkeen. Varmista, että kondomi pysyy paikoillaan
eikä spermaa pääse valumaan ulos. Kondomi on ainoa ehkäisyväline,
joka suojaa sekä ei-toivotulta raskaudelta että sukupuoliteitse tarttuvilta taudeilta. Kun käytät liukuvoidetta, on sen oltava vesipohjaista
kuten RFSU Klick. Älä käytä öljypohjaisia aineita kuten vaseliinia,
lastenvoidetta tai ihovoidetta. Älä käytä kondomia lääkehoitoon tarkoitettujen voiteiden tai emätinpuikkojen kanssa. Jos olet epävarma,
käänny lääkärin tai apteekin puoleen. RFSU-kondomien kestävyyttä
ja korkeaa laatua valvotaan ja testataan maailman tiukimpiin kuuluvan RFSU-normin mukaisesti. Myyntivoitto ohjataan seksuaaliasioita
ja parisuhdetta koskevaan, sekä Pohjoismaissa että maailmalla
tapahtuvaan valistukseen ja tiedottamiseen. Yksikään ehkäisyväline ei
takaa 1 00 % varmuutta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion, mikäli olet
herkistynyt lateksille.
Käytä kutakin kondomia vain kerran.

ISO 4074

Att använda RFSU Vibratorring
1. Om du använder kondom så sätt på kondomen först.
2. Sätt på vibratorringen på penis så att den kan stimulera klitoris.
3. Sätt på vibratorn genom att trycka in on/off knappen på sidan.
För att stänga av dra ut on/off knappen.
4. Njut!
5. Kan tvättas med tvål och vatten efter användning. Stäng av
vibratorn före tvätt.
Å bruke RFSU Vibratorring
1. Dersom du bruker kondom, sett på kondomet først.
2. Sett på vibratorringen på penis slik at den kan stimulere klitoris.
3. Sett på vibratoren ved å trykke inn on/off knappen på siden.
Dra ut on/off knappen for å slå av.
4. Nyt!
5. Kan vaskes med såpe og vann etter bruk. Slå av vibratoren før
rengjøring.
Anvendelse af RFSU Vibratorring
1. Hvis du bruger kondom, skal du sætte kondomet på først.
2. Sæt vibratorringen på penis så den kan stimulere klitoris.
3. Tænd vibratoren ved at trykke på tænd/sluk-knappen på siden.
Sluk ved at trykke tænd/sluk-knappen ud igen.
4. Nyd det!
5. Kan vaskes med vand og sæbe efter brug. Sluk for vibratoren
inden rengøring.
Näin käytät RFSU Kiihotusrengas
1.Jos käytät kondomia, aseta se ensin paikoilleen.
2. Ota värisevä rengas peniksen jotta se voi edistää klitoris.
3. Käynnistä kiihotin painamalla sivulla oleva on/off-painike sisään.
Laite suljetaan vetämällä painike ylös.
4. Nauti!
5. Voidaan pestä saippualla ja vedellä käytön jälkeen. Sulje laite
ennen pesua.
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SE. Att använda kondom
Öppna förpackningen som teckningen visar. Använd inga skarpa
föremål. Rulla först upp kondomen en bit så att det syns tydligt åt
vilket håll den skall rullas på. Kläm behållaren mellan tumme och
pekfinger för att få bort luft. Före nära kontakt med din partner,
dra tillbaka förhuden och rulla på kondomen försiktigt så den inte
rispas av naglarna. Direkt efter utlösningen dras penis ut och hålles
noga på plats så att ingen sperma rinner ut. Kondom är det enda
preventivmedel som skyddar mot både graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. När du använder extra glidmedel ska det vara
vatten- eller silikonbaserat t ex RFSU Klick. Använd inte oljebaserat
glidmedel som t ex barnolja eller vaselin. Rådfråga läkare eller apotek
innan kondom används med salva eller vagitorier för medicinering.
RFSUs kondomer håller högsta kvalitet, kontrolleras och testas
enligt RFSU normen som tillhör världens strängaste. Överskottet
från all försäljningen går till information och utbildning i sex- och
samlevnadsfrågor, både i Norden och internationellt. Inget preventivmedel ä r 100% säkert. Kan framkalla allergiska reaktioner hos
personer som är överkänsliga mot latex.
Använd kondomen endast en gång.

DK. Anvendelse af kondom
Emballagen åbnes som vist på tegningen. Anvend ikke nogen skarpe
genstande. Håndter kondomet forsigtigt, så det ikke bliver beskadiget af negler, smykker osv. Rul kondomet en smule ud, så man tydeligt ser, hvilken vej det skal rulles på. Klem luften ud af kondomets
reservoir, med tommel- og pegefinger. Træk forhuden tilbage og rul
kondomet på den erigerede penis, før der etableres fysisk kontakt
med partneren. Undgå at rive kondomet på negle eller andre genstande. Straks efter udløsningen trækker du langsomt penis ud, mens
du holder kondomet på plads, så sæden ikke løber ud. Kondomet er
det eneste præventionsmiddel, som beskytter mod både graviditet og
seksuelt overførte sygdomme. Når du bruger glidecreme, skal den
være vandbaseret eller silikonebaseret, f.eks. RFSUs Klick. Brug ikke
oliebaserede glidecremer som f.eks. babyolie, vaseline el. lign.
Spørg din læge eller apoteket til råds om, hvorvidt kondomer må
anvendes sammen med salve eller vagitorier (indføring af kapsel i
skeden). RFSUs kondomer er af højeste kvalitet og kontrolleres
efter RFSUs egne standarder, som er blandt verdens strengeste.
Overskuddet fra salgsaktiviteterne går til information og oplysning
om sex- og samlivsspørgsmål, både i Norden og internationalt. Intet
præventionsmiddel er 100% sikkert. Kan forårsage allergiske reaktioner hos personer, der er overfølsomme overfor latex.
Kondomet må ikke genanvendes.

