
 

  
 

 

 

Satisfyer expande a patente da tecnologia Airpulse 
para o Japão 

 

Xx de julho de 2021 - Satisfyer, uma das empresas líderes mundiais no campo do bem-estar sexual, 
expande o reconhecimento da sua tecnologia Airpulse ao Japão. Desde 2 de junho deste ano, a onda 
de pressão Satisfyer ou tecnologia Airpulse foi patenteada e, portanto, protegida no Japão, como em 
muitos outros países. Isto inclui também o mundialmente famoso bestselle Satisfyer Pro 2, que já foi 
vendido mais de 25 milhões de vezes desde 2016 e é um dos produtos mais comentados, com mais 
de 100.000 reviews na Amazon. 
 
A Satisfyer quer satisfazer todas as necessidades dos seus clientes através da maior carteira de 
produtos no mercado mundial do bem-estar sexual - mais de 200 (!) produtos diferentes! A patente 
abrange todas as ofertas que utilizam a tecnologia acima referida. O processo de patenteamento que 
já foi concluído na Europa, bem como na Austrália, Canadá, México, África do Sul e Rússia, terá, 
portanto, continuidade.  
 
 
 
 
Sobre a Satisfyer    
 
Combinando inovação tecnológica e saúde sexual, a Satisfyer é uma marca de bem-estar sexual 

dedicada a criar experiências prazerosas e multissensoriais aos consumidores. Fundada em 2016, a 

Satisfyer é a maior marca global de bem-estar sexual que defende que a saúde sexual é para todos, 

independentemente da sua orientação sexual, nível socioeconómico, idade ou género. 

Como a marca de bem-estar sexual de crescimento mais rápido em todo o mundo, a Satisfyer está 

agora disponível em mais de 100 países, com mais de 200 produtos e mais de 190 prémios de design. 

A Satisfyer oferece o leque mais abrangente e robusto de produtos inovadores e de alta qualidade, 

tudo a preços acessíveis. A premiada inovação da marca, Satisfyer Connect, é uma aplicação gratuito 

que integra toque, som e feedback tátil, permitindo que os utilizadores criem os seus próprios 

programas de prazer personalizados e controlem virtualmente o dispositivo de um parceiro. A 

aplicação é constantemente atualizada e oferece novas experiências de utilização dos produtos 

Satisfyer habilitados para a mesma. Lidera a categoria em muitos países, devido ao seu produto 

principal, o Pro 2, com mais de 25 milhões de unidades vendidas desde 2016 e mais de 100 mil 

avaliações na Amazon. 

 
 
 
 
Para mais informações, por favor visite www.satisfyer.com   
  
 

http://www.satisfyer.com/

