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Sultan-tuoteperhe saa uuden ulkoasun ja uusia 
tuotteita  
 

Suomen tunnetuin kondomimerkki Sultan uudistuu. Uuden ilmeen saavat kondomien 

klassikko Sultan Conture, markkinoiden ohuin kondomi Sultan Ultra Thin sekä Sultan-

tuoteperheen uutuus: nautintoa lisäävä nypytetty ja juomutettu Sultan Climax. Lisäksi 

valikoimaa täydentää uusi hoitava ja kosteuttava Sultan Ultra Glide -liukuvoide.  

 
Suomalaiset ovat varsin ahkeria kondominkäyttäjiä suhteessa muihin pohjoismaalaisiin. Kondomittari 2013-

tutkimus osoittaa, että joka neljäs suomalainen käyttää kondomia yhdynnän aikana. Sama tutkimus paljastaa 

myös, että Suomen tunnetuin kondomimerkki on Sultan, jonka Conture-mallin tunnisti peräti 65 % 

tutkimukseen osallistuneista. Nyt suomalaiset kondominkäyttäjät pääsevät nauttimaan Sultanin uudistuneista 

pakkauksista, joissa yhdistyvät tyylikäs muotoilu ja aikaisempaa selkeämpi ulkoasu. Nautintoa lisää entisestään 

tuoteperheen uusi kondomi Sultan Climax, jossa on nypytetty ja juomutettu pinta. 

 

Kukin kondomimalli saa uudistuksen myötä paremmin erottuvan ulkomuodon, joka toistuu niin pakkauksen 

värissä, tuotetiedoissa kuin myös pakkauksen muotoilussa. Kondomeja saa myös mallista vaihdellen viiden, 

kahdenkymmenen ja kahdenkymmenenviiden kappaleen pakkauksissa. Kondomien lisäksi Sultan-valikoimaan 

kuuluu uusi tehokkaasti kosteuttava liukuvoide Sultan Ultra Glide, joka on täysin hajuton ja mauton, ja jonka 

koostumus edistää intiimialueiden terveyttä. Voiteen sisältämällä lääkeaaloella on kosteuttavia sekä 

antibakteerisia ja sienen muodostumista ehkäiseviä ominaisuuksia. Lisäksi voiteen sisältämä maitohappo 

ylläpitää intiimialueille tärkeää bakteerikantaa. Sultan Ultra Glide -näyte löytyy rajoitetun ajan molemmista 

Sultan Ultra Thin -pakkauksista. 

 

Uudistuksista huolimatta Sultanin kondomit säilyttävät tutun tinkimättömän laatunsa ja tarjoavat jatkossakin 

varmuutta nautinnollisiin hetkiin. Uudet selkeämmät pakkaukset tuovat lisäksi jo ensivilkaisulla esiin olennaisen 

informaation kondomin ominaisuuksista, helpottaen erityisesti niitä kiireisimpiä valintatilanteita. 

                                                                                                                                                                                                              

Tuotteet:  

Sultan Conture on kärkiosastaan muotoiltu, väritön ja sileä kondomi. 
 
Sultan Climax on nypytetty ja juomutettu kondomi, joka lisää molempien osapuolten nautintoa.  
 
Sultan Ultra Thin on superohut kondomi, joka on hajuton ja yhtä kestävä kuin paksummat kondomit. 
 
Sultan Ultra Glide on erittäin kosteuttava lääkeaaloeta sisältävä liukuvoide.  
 
Lehdistökontaktit:  
Viestintä- ja PR-toimisto Miltton  
info@miltton.fi  
P. 045-6579607 
 
Painokelpoiset kuvat: 

http://www.rfsu.se/fi/Suomi/RFSU/Press/Pressbilder/ 

 
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. 


