
HUIPPUTUOTTEITA 
                              eroottisessa joulukalenterissa

Sovellusohjattava Satisfyer Heat Climax

-  valmistettu ihoystävällisestä silikonista
-  varustettu värinäohjelmilla ja innovatiivisella lämmitystoiminnolla
-  vedenpitävä (IPX7) kylpyammeessa vietettäviä nautinnon hetkiä  
   varten
-  ohjattavissa joko ilmaisella Satisfyer Connect -sovelluksella tai  
   ilman sitä
- ergonominen muoto anaaliaukon tai G-pisteen stimulaatioon

Innovatiivinen silikonivibraattori lämmittää kehoasi tuntuvasti – sen 
voi lämmittää jopa 39 asteeseen. Vibraattorin voimakkaat värinät 
taas pitävät huolen anaaliaukon ja G-pisteen taidokkaasta hieron-
nasta. Sen ohjelmia voidaan ohjata manuaalisesti joko ohjaus- 
paneelin tai ilmaisen Satisfyer Connect -sovelluksen avulla Blue-
tooth-yhteyden voimin. CES-elektroniikkamessuilla parhaan 
kännykkäsovelluksen palkinnon ansainnut Satisfyer Connect -sovel-
lus tarjoaa 100 % tietoturvan, kauko-ohjaustoiminnon ja monia muita 
etuja, joten voit nauttia seksileikeistäsi huoletta ja monin eri tavoin.

Vuonna 2021 sen aika on viimein koittanut – seksuaalisen hy-
vinvoinnin edelläkävijä Satisfyer täyttää tuotemerkin viidennen 
vuosipäivänsä kunniaksi ja yli 25 miljoonan tyytyväisen asiak-
kaan rajapyykin ylitettyään uskollisten faniensa toiveet ja tuo  

                 markkinoille ensimmäisen eroottisen joulukalenterinsa. 

Satisfyerin joulukalenteri on 24 eri kiihottavalla seksilelullaan, alusvaatteellaan sekä kosmetiikkatuotteellaan ihanteelli-
nen lahjavalinta naisille ja miehille, niin sinkuille kuin pareillekin, jotka pitävät itsensä hemmottelusta ja haluavat nauttia 
joulunajasta aistikkaissa tunnelmissa. Kalenterissa on kaikkea, mitä voit toivoakaan – interaktiivisia, sovellusohjattavia 
leluja, vibraattoreita, anaalileluja ja Soft Bondage -välineitä: Jokaisen luukun takana piilee houkutteleva yllätys, jolla 
voit hemmotella itseäsi ja mikset vaikka kokeilla jotain aivan uutta. 

Joulukalenterin tyylikäs ja koristeellinen muotoilu tekee siitä ihanteellisen lahjan rakkaimmallesi – tutustu Satisfyerin 
vuoden 2021 joulukalenteriin ja tee joulunajasta kaikkia aisteja tyydyttävä juhla, josta ei tahdo tulla loppua. 
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-  4 Satisfyer-hittituotetta

-  1 Satisfyerin sovellusohjattava huipputuote

-  2 Penthouse-hittialusvaatetta

-  4 Satisfyer-liukuvoidetta ja hierontaöljyä

-  loistava lahjaidea tyylikkäällä ja korkealaatuisella muotoilulla

Satisfyer Elastic Joy

-  ihanteellinen pariskuntien käyttöön
-  sisältää 10 monipuolista värinärytmiä
-  on erityisen taipuisa maksimaalista vaihtelua varten
-  erikseen ohjattavat moottorin yksilöllisen nautinnon takaamiseksi

Elastic Joy hemmottelee sinua jokaisessa kuviteltavissa olevassa 
asennossa: Taipuisuutensa ansiosta sitä voidaan käyttää penis- 
renkaana tai parivibraattorina, ja sillä voidaan myös stimuloida 
mitä tahansa muuta erogeenistä aluetta tehden siitä täydellisen 
unisex-lelun.
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SATISFYER 
      joulukalenteri



VIELÄ LISÄÄ
                          
               vaihtelua

Kosmetiikkatuotteita sykähdyttäviin 
seksileikkeihin

Satisfyerin joulukalenteri sisältää lisäksi laadukkaan valikoiman 
kosmetiikkatuotteita, jotka rikastuttavat seksileikkejä entisestään.

Hierontaöljyt
-  erinomaisia eroottisiin hierontahetkiin
-  sukupuoliviettiä kiihottava, jouluinen tuoksu
-  pehmeä iho hoitavien aineosien ansiosta

Orgasmus Gel
-  pitkäkestoisen liukuvuuden takaaja
-  tahraton vesipohjaisuutensa ansiosta
-  soveltuu kaikille laitteille ja kondomeille
-  intensiivisempiä orgasmeja stimuloivien ainesosien ansiosta

Anal Relax Fluid 
-  sopii ihanteellisesti seksilelujen kanssa käytettäväksi
-  kevyesti puuduttava vaikutus takaa rentouttavan anaalisen 
    nautinnon

Sinua odottavat erilaiset vibraattorit, hierontalaitteet ja 
seksilelut, joilla voit vaikka kokeilla BDSM-leikkejä ensim-
mäistä kertaa, sekä paljon muuta, millä teet jouluajasta 
hekumanhetkien kohokohdan. Satisfyerin ensimmäinen 
joulukalenteri on monipuolisen tuotekokoelmansa ja tyy-
likkään muotoilunsa ansiosta ihanteellinen lahja parisuh-
teessa oleville tai yksin eläville naisille kuin miehillekin.

Tilaa eroottinen joulukalenteri ja valmistaudu 24 päivään, 
jotka ovat täynnä 

HO-HO-OOOOH-HETKIÄ!

Satisfyer Masturbator Egg Bubble miehille

-  erityisen joustava maksimaalisen nautinnon tuottamiseen
-  jännittävä rakenne stimuloi hekumallisesti
-  innovatiivisen materiaalinsa ansiosta sen kanssa ei tarvita  
    liukuvoidetta

Satisfyer Masturbator Egg Bubble saattelee miehet todellisen 
ekstaasin tilaan stimuloivilla nystyröillään sekä joustavan ja 
pehmeän materiaalinsa ansiosta. Sen materiaali on erityisen 
taipuvaa, minkä ansiosta niin terskan kuin koko peniksenkin sti-
mulaatio onnistuu sillä luontevasti. Innovatiivisen ja hydroaktii-
visen TPE-materiaalinsa ansiosta sen kanssa ei tarvitse käyttää 
tippaakaan liukuvoidetta: Vain pieni määrä vettä riittää villim-
pien fantasioidesi toteuttamiseen – se on juuri siksi täydellinen 
laite kiihkeisiin elämyksiin tien päällä.

PENTHOUSE Lingerie 

-  sensuelli No Taboo -ouvert-body  
-  ihailua keräävä ja paljastava Wild Virus -bodystocking
-  vartaloa imartelevat mallit (koot S-L)
-  erinomainen istuvuus korkealaatuisten materiaalien ansiosta

Molemmat mukana toimitetut Penthouse-alusvaatteet ovat 
täydellisiä kuumentamaan viettelyksen värittämiä päiviä enti-
sestään: No Taboo -ouvert-body ottaa tilan haltuunsa näyttä-
vällä tavalla ja saa kaikki pauloihinsa, kun taas Wild Virus -bo-
dystockingin paljastavat, avonaiset aukot ja risteävät nauhat 
piristävät seksielämää maagisesti.

Satisfyer Pro 2+

-  10 monipuolista värinärytmiä
-  11 paineaaltovoimakkuutta hellävaraisesta voimakkaaseen
-  vedenpitävä (IPX7) kylpyammeessa vietettäviä nautinnon hetkiä   
    varten
-  yli 25 miljoonaa tyytyväistä Satisfyer-asiakasta ympäri maailman
-  erikseen ohjattavat moottorit yksilöllisen nautinnon takaamiseksi
-  ennenkokemattomia orgasmeja kosketuksettomalla klitoriksen 
stimulaatiolla

Maailmanlaajuinen hittituote Satisfyer Pro 2+ löytyy myös tästä jou-
lukalenterista: Tämä tyydytysväline vakuuttaa piilevillä taidoillaan, 
joiden huipentumana ovat Satisfyerin legendaariset paineaallot 
sekä lisävärinärytmit. Myös sen ergonomisen kaarevasti suunniteltu 
ulkokuori luo siitä loistavan ja seksikkään seuralaisen pitkiä öitä ja 
kylmiä talvipäiviä varten.
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