
PRODUKTHØYDEPUNKTER I DEN  
                                      erotiske adventskalenderen

Satisfyer Heat Climax med app

-  laget av hudvennlig silikon
-  vibrering og innovativ varmefunksjon
-  vanntett (IPX7) for bruk i badekaret
-  kan styres med eller uten den gratis Satisfyer Connect-appen
-  ergonomisk form for anal stimulering eller G-punktstimulering

Den innovative silikonvibratoren skaper svært hete øyeblikk og 
kanvarmes opp til en stimulerende høy temperatur på opptil 39 
grader, mens den kraftige vibreringen masserer P- eller G-punktet 
på en tilfredsstillende måte. Programmene kan styres manuelt 
via kontrollpanelet eller ved hjelp av den gratis Satisfyer Connect- 
appen via Bluetooth. Satisfyer Connect-appen ble kåret til den 
beste mobilappen på elektronikkmessen CES, og tilbyr 100 % 
datasikkerhet, en vibrasjonsdesigner, fjernkontrollfunksjon i til-
legg til mange andre fordeler, slik at dere kan nyte programmene 
på en bekymringsløs og variert måte.

I 2021 feirer Satisfyer sitt 5-årsjubileum, og for å oppfylle ønskene 
til mer enn 25 millioner fornøyde kunder og trofaste fans verden 
over lanserer sexual wellness-merket i den anledning sin aller 
første erotiske adventskalender. 

Kalenderen fra Satisfyer er fylt med 24 opphissende apparater, undertøysplagg og apotekprodukter, og er det ideelle 
valget for kvinner og menn, så vel single som par, som vil unne seg noe ekstra og nyte en sensuell adventstid. Her finnes 
alt hva hjertet måtte begjære, fra interaktive apper og vibratorer til analprodukter og soft bondage-tilbehør: Bak hver 
luke skjuler det seg en forførerisk overraskelse som dere kan forkjæle dere og utfordre dere med. 

Den elegante og dekorative designen til Adventskalenderen gjør den til den ideelle gaven til en man er glad i – oppdag 
Satisfyer Adventskalender 2021 og gjør julen til en uopphørlig fest for alle sansene. 
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-  4x Satisfyer Toy Bestseller

-  1x Satisfyer App Toy Highlight

-  2x Penthouse Bestseller Dessous

-  4x Satisfyer glide- og massasjeoljer

-  Elegant design av høy kvalitet som fungerer ideelt som gave

Satisfyer Elastic Joy

-  ideell for partnerbruk
-  10 varierte vibrasjonsrytmer
-  usedvanlig fleksibel for maksimal avveksling
-  motorer som kan styres hver for seg, for individuell nytelse

Elastic Joy skjemmer dere bort i alle tenkelige stillinger: Takket 
være fleksibiliteten kan den brukes som penisring eller part-
nervibrator, men den kan også stimulere en hvilken som helst 
annen erogen sone – den er det ideelle unisex-produktet.
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SATISFYER 
  Adventskalender



ENDA MER                          
           variasjon

Apotekprodukter for mer moro under sex

For å gjøre kjærlighetsleken komplett inneholder Satisfyer 
Adventskalender også et kvalitetsutvalg av apotekprodukter.

Massasjeoljer
-  perfekt for erotiske massasjer
-  eggende juleduft
-  ekstra mild mot huden takket være pleiende innholdsstoffer

Orgasme-gel
-  sørger for god glid i lang tid
-  lager ikke flekker takket være vannbasis
-  egner seg for alle apparater og kondomer
-  mer intense orgasmer takket være stimulerende innholdsstoffer

Anal Relax Fluid 
-  ideell for bruk med apparater
-  lett bedøvende for avslappende anal nytelse

Dessuten venter dere vibratorer, massasjeapparater og 
apparater for deres første lille BDSM-lek og mye mer, for 
en adventstid som er full av høydepunkter. Den første Ad-
ventskalenderen fra Satisfyer egner seg takket være den 
varierte produktsammensetningen og sin elegante design 
seg ideelt som gave til single og par, både kvinner og menn.

Bestill deres erotiske Adventskalender nå og gjør dere  
klare for 24 dager fylt med 

SENSUELLE STUNDER!

Satisfyer Masturbator Egg Bubble for menn

-  ekstremt tøyelig for maksimal nytelse
-  opphissende struktur for nytelsesfull stimulering
-  bruk av glidemiddel er ikke nødvendig takket være det 
    innovative materialet

Med sine stimulerende nupper og det smidige materialet leverer 
Satisfyer Masturbator Egg Bubble øyeblikk av absolutt eksta-
se. Materialet er ekstra tøyelig, slik at både penishodet og hele 
penisen kan stimuleres. Takket være det innovative hydroaktive 
TPE-stoffet er det ikke nødvendig å bruke glidemiddel: Litt vann 
er nok for å gjøre dine villeste fantasier til virkelighet – ideelt for 
hete opplevelser når man er på farten.

PENTHOUSE Lingerie 

-  No Taboo, sensuell body ouvert  
-  Wild Virus, dristig bodystocking med wow-effekt
-  tettsittende i standardstørrelse S–L
-  svært komfortabel å bruke takket være materialer av høy  
    kvalitet

Begge Penthouse-undertøysplaggene egner seg perfekt for å 
gjøre sensuelle og forførende stunder virkelig hete: Body ouver-
ten No Taboo iscenesetter stunden og er et virkelig blikkfang, 
mens bodystockingen Wild Virus er med sine forførende snitt og 
kryssende remmer en videre garantist for magiske netter.

Satisfyer Pro 2+

-  10 varierte vibrasjonsrytmer
-  11 intensitetsnivåer av trykkbølger, fra mildt til intenst
-  vanntett (IPX7) for bruk i badekaret
-  mer enn 25 millioner fornøyde Satisfyer-kunder over hele verden
-  motorer som kan styres hver for seg, for individuell nytelse
-  ultimate orgasmer gjennom berøringsløs klitorisstimulering

Med Satisfyer Pro 2+ inkluderer adventskalenderen også en av de 
internasjonale bestselgerne: Med et samspill mellom de berømte 
Satisfyer-trykkbølgene og ekstra vibrasjonsrytmer overbeviser 
denne juvelen med sine indre verdier. Men også estetisk sett er 
produktet med sine ergonomiske kurver en sexy ledsager på lange 
kvelder og kalde vinterdager.
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