
PRODUKTHIGHLIGHTS i den                               
         erotiska adventskalendern 

Satisfyer Heat Climax med app

- framställda av kroppsvänligt  silikon
- vibration och innovativ värmefunktion
- vattentät (IPX7) så den kan användas i badkaret
- kan styras med och utan den kostnadsfria Satisfyer Connect-appen
- ergonomisk form för anal- eller G-punktstimulering

Den innovativa silikonvibratorn hetsar upp extra mycket eftersom 
den kan värmas upp till sköna 39 grader Celsius, medan den kraft- 
fulla vibrationen skickligt masserar P- eller G-punkten. Programmen 
kan styras manuellt via kontrollpanelen eller via den kostnadsfria 
appen Satisfyer Connect via Bluetooth. Satisfyer Connect-appen, 
som tilldelades priset för bästa mobilapp på elektronikmässan CES, 
erbjuder 100 % datasäkerhet, en vibrationsdesigner, en fjärrkontroll-
sfunktion och många andra fördelar så att du kan ge dig hän i din 
njutning bekymmersfritt och med fantastisk variation.

År 2021 är det nu äntligen dags – under varumärkets 5-årsjubi-
leum och med över 25 miljoner nöjda kunder världen över upp-
fyller Satisfyer, det tyska storföretaget inom sexuellt välbefin-
nande, sina lojala fans önskemål och lanserar sin första erotiska 
adventskalender. 

Satisfyers adventskalender är utrustad med 24 spännande leksaker, underkläder och apoteksprodukter och är det per-
fekta valet för kvinnor och män samt singlar och par som vill unna sig själva något extra och njuta av en sensuell ad-
ventstid. Här hittar du allt från interaktiva appleksaker och vibratorer till analsexleksaker och soft bondage-tillbehör: 
Bakom varje lucka gömmer sig en frestande överraskning som du kan njuta av och utmana dig själv med. 

Adventskalenderns eleganta och dekorativa design gör den till en perfekt gåva till någon du älskar – upptäck Satisfyer 
Adventskalender 2021 och gör julen till en fulländad fest för alla sinnen. 
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- 4 x Satisfyer bästsäljande sexleksaker

- 1 x Satisfyer sexleksak med app

- 2 x Penthouse bästsäljande underkläder

- 4 x Satisfyer glid- och massageoljor

- elegant och högkvalitativ design som passar bra som present

Satisfyer Elastic Joy

- perfekt för användning tillsammans med din partner
- 10 variationer av vibrationsrytmer
- exceptionellt flexibel för maximal variation
- separat styrbara motorer för en mer individuell njutning

Elastic Joy skämmer bort dig i alla tänkbara positioner: Tack 
vare sin flexibilitet kan den användas som penisring eller part-
nervibrator, men den stimulerar också alla andra erogena zoner 
– den perfekta universella sexleksaken.
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SATISFYER 
  Adventskalender



ÄNNU MER
                          
           Omväxling

Apoteksprodukter som gör sexlivet roligare

För att avrunda sexleken innehåller Satisfyers adventskalender 
också ett urval av högkvalitativa apoteksprodukter.

Massageoljor
-  perfekt för erotisk massage
-  afrodisiakum, juldoft
-  härligt mjuk hud tack vare de hudvårdande ingredienserna

Orgasmgel
-  långvarigt glid
-  fläckfri tack vare att den är vattenbaserad
-  passar alla sexleksaker och kondomer
-  intensivare orgasmer tack vare stimulerande ingredienser

Anal Relax Fluid 
-  perfekt för användning med sexleksaker
-  lätt bedövande för avslappnad anal njutning

Vibratorer, massageapparater och sexleksaker för de för-
sta BDSM-lekarna samt mycket mer väntar er under en 
adventssäsong full av höjdpunkter. Den första Satisfy-
er-adventskalendern är en helt perfekt present till singlar 
eller par, både till kvinnor och män tack vare dess varie-
rade produktsammansättning och den eleganta designen.

Beställ din erotiska adventskalender nu och förbered dig 
på 24 dagar fulla av

HO-HO-OOO-OOOOH-
ÖGONBLICK!

Satisfyer Masturbator Egg Bubble för män

-  extremt töjbar för maximal njutning
-  otroligt skön textur för upphetsande stimulering
-  inget glidmedel behövs tack vare det innovativa materialet

Satisfyer Masturbator Egg Bubble skänker stunder av absolut 
extas med sina stimulerande noppar och flexibla, gosiga materi-
al. Materialet är särskilt elastiskt, vilket innebär att både ollonet 
och hela penis stimuleras. Tack vare den innovativa hydroaktiva 
TPE-plasten behövs inget glidmedel: Lite vatten räcker för att 
förverkliga dina vildaste fantasier – perfekt för heta upplevelser 
när du är på språng.

PENTHOUSE underkläder 

-  sensuell Ouvert-body No Taboo  
-  avslöjande body Wild Virus med wow-effekt
-  figursmickrande i storleken S-L
-  hög komfort tack vare högkvalitativa material

De två Penthouse-underkläderna som ingår är perfekta för att 
verkligen hetta upp de sensuella stunderna av förförelse: No 
Taboo ouvert body kommer garanterat inte passera obemärkt, 
och Wild Virus bodystocking är med sina förföriska utskärningar 
och korsade remmar en garanti för magiska nätter.

Satisfyer Pro 2+

-  10 varierande vibrationsrytmer
-  11 tryckvågsintensiteter, allt från milda till intensiva
-  vattentät (IPX7) så du kan njuta av den i badet
-  över 25 miljoner nöjda Satisfyer-kunder världen över
-  separat styrbara motorer för mer anpassad njutning
-  ultimata orgasmer genom beröringsfri stimulering av klitoris

Satisfyer Pro 2+ är en av de internationella bästsäljarna som 
följer med i adventskalendern: Samspelet mellan de numera 
välkända Satisfyer-tryckvågorna och ytterligare vibrations-
rytmer får den här fantastiska prylen att briljera med sina inre 
kvaliteter. Även visuellt gör dess ergonomiska kurvor denna 
sexleksak till en sexig följeslagare under långa kvällar och kalla 
vinterdagar.
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