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Kolminkertainen nautinto RFSU:n 
uutuustuotteella 

 
RFSU 3in1 Caring Massage Glide yhdistää hoitavan hierontaöljyn ja liukuvoiteen. 
 
Puolet suomalaisista on joskus käyttänyt liukuvoidetta, moni heistä nautintoa lisätäkseen. 
Nyt RFSU liu’uttaa nautinnon seuraavalle tasolle lanseeraamalla tuotteen, jota voi käyttää niin 
hierontaöljynä kuin liukuvoiteenakin. RFSU 3in1 Caring Massage Glide -hierontaöljy antaa 
erityistä hoitoa ja kosteutta kehon intiimialueille, minkä lisäksi sitä voi käyttää koko vartalon 
hierontaan. 
 
Kosketus on keskeinen osa nautinnon tuottamista ja mielihyvää, joten mikä toimisi parempana osana 
esileikkiä kuin hieronta. RFSU lanseeraa nyt uuden yhdistelmätuotteen, jota voi käyttää sekä 
hierontaöljynä että liukuvoiteena. RFSU 3 in 1 Caring Massage Glide on yhdistelmä hierontaöljyä ja 
liukuvoidetta, ja sillä on myös ihoa hoitavia ja kosteuttavia ominaisuuksia. 
 

– Olemme havainneet kysynnän kasvaneen sellaisille tuotteille, joita voi käyttää sekä hierontaöljynä 
että liukuvoiteena. Hieronta koetaan usein hyvin aistillisena, joten moni kaipaa tuotetta, jolla 
hieronnan voi yhdistää seksielämään luonnollisella tavalla, ilman että tarvitsee käyttää useita 
tuotteita, kertoo Mari Pallonen, RFSU Oy:n tuotepäällikkö. 

 
RFSU 3in1 Caring Massage Glide:n koostumus on suunniteltu niin hellävaraiseksi, että se soveltuu myös 
vartalon intiimialueille. Tuote sisältää muun muassa aloe veraa, joka on tunnettu hoitavista ja ihoa 
kosteuttavista ominaisuuksistaan. RFSU 3in1 Caring Massage Glide ei myöskään sisällä lainkaan 
parabeeneja, ja lisäksi siinä on raikas ja miellyttävä tuoksu. Se on myös sekä gynekologisesti että 
dermatologisesti testattu. 
 
RFSU:n Kondomittari 2013 -tutkimuksen mukaan puolet suomalaisista on joskus kokeillut liukuvoidetta 
tai käyttää sitä säännöllisesti. 
 

– Vaikka suurin osa suomalaisista on kokeillut liukuvoidetta, löytyy vielä paljon sen suhteen 
kokemattomia kuluttajia. Osa mieltää liukuvoiteen vain tiettyyn ongelmaan liittyväksi tuotteeksi, ja 
osa kokee tuotteen ostamisen sekä esillä pitämisen kiusallisena. Siksi RFSU 3in1 Caring Massage 
Glide myös hierontaan soveltuvana tuotteena tarjoaa hyvän vaihtoehdon niille, jotka haluavat 
kokeilla liukuvoidetta huomiota herättämättömällä tavalla, Mari Pallonen lisää.  

 
RFSU 3in1 Caring Massage Glide on täysin väritön ja se peseytyy pois pelkällä vedellä.  Tuote on 
vesipohjainen ja sopii käytettäväksi kondomien ja seksilelujen kanssa. 
 
RFSU 3in1 Caring Massage Glide, 150ml, löytyy hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista ja 
nettikaupoista helmikuusta 2014 alkaen. Tuotteen suositushinta on 8,95 €. 
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RFSU (Riksförbundet för Sexuell Upplysning) on Ruotsissa vuonna 1933 perustettu organisaatio, joka toimii sekä aatteellisena 
valistustyötä tekevänä järjestönä että kaupallisena, seksiin ja hyvinvointiin liittyvien tuotteiden markkinointi- ja myyntiyhtiönä. RFSU 
Ab:n liikevaihto on noin 14 miljoonaa ja yrityksellä on 45 työntekijää. Suomen RFSU Oy vastaa ruotsalaisen RFSU Ab:n valmistuttamien 
tuotteiden maahantuonnista ja markkinoinnista. RFSU on markkinajohtaja kondomikaupassa sekä Suomessa että muissa pohjoismaissa 
ja sen tuotemerkkeihin kuuluvat mm. Magic, Näkken ja Sultan. 
 


