
 

Lehdistötiedote 13.4.2015 

Bikinikausi lähestyy - valmistaudu kesään RFSU:n Private Area - 

tuotesarjalla. 

 RFSU:n hellävarainen Private Area – tuotesarja, joka on kehitelty intiimialueiden ihokarvojen 

poistoon ja hoitoon on paras ystäväsi rantakauden lähestyessä. Sheivaa haluamallasi tavalla ja nauti 

pehmeästä ja hyvinvoivasta intiimialueesta samalla kun vietät elämäsi kesän.  

Aurinkoiset päivät, yöttömät yöt, iltauinnit, rantapäivät ystävien kanssa, auringon paahtama iho, kesäfestarit, 

flirttailevat hymyt uusien tuttavuuksien kanssa, lämpimät hetket oman rakkaan kanssa, ja unohtumattomat 

elämykset, niistä on kesä tehty. RFSU haluaa auttaa sinua viettämään unelmiesi kesän huolehtimatta 

ärtyneestä tai kutisevasta alapään ihosta. RFSU:n Private Area- intiimialueen hoitosarja auttaa sinua 

sheivaamaan omalla tyylilläsi, hellästi ihoa vahingoittamatta.  

Private Area – tuotesarja sisältää seuraavat tuotteet: 

Daily Fresh on erittäin mieto ja täyteläinen intiimipesuun soveltuva päivittäinen herkkien alueiden 

pesuneste. Yrttejä sisältävä koostumus antaa raikkaan ja miellyttävän olon. Tuotteen suositushinta on 4,50 €. 

Easy Shavin´ on ihoa pehmittävä ja luistoa lisäävä geeli, joka sopii suihkussa tapahtuvaan ihokarvojen ajoon 

intiimialueilta tai koko keholta. Tuotteen suositushinta on 5,50 €. 

Nice n´Cool After Shave -geeli viilentää ja rauhoittaa ihoa sheivauksen jälkeen ja auttaa ihoa palautumaan 

nopeammin ajon jälkeen. Tuotteen suositushinta on 5,90 €. 

Hair Helper – voide on kehitetty estämään ihokarvojen kasvun sisäänpäin bikinialueilla, kainaloissa ja 

säärissä. Voiteen sisältämät hedelmähapot kuorivat ihon pintakerroksen hellävaraisesti. Tuotteen 

suositushinta on 5,90 €. 
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RFSU:n kannustin on vuoden 1933 perustamisesta lähtien ollut ihmisten elämän muuttaminen ja parantaminen. Haluamme seksuaalivalistuksen, 

koulutuksen ja mielipiteenmuodostuksen keinoin rikkoa ennakkoluuloja, ehkäistä tiedonpuutetta ja parantaa seksuaaliterveyttä niin Suomessa kuin 

kansainvälisestikin. Kun ostat tuotteitamme, liityt jäseneksi, teet yhteistyötä tai tuet RFSU:n työtä, edistät osaltasi ihmisten elämän muuttumista 

jatkossakin.  

RFSU AB:n liikeidea on antaa laadukkaiden tuotteiden avulla miehille ja naisille turvallinen ja nautinnollisempi seksielämä ja parantaa näin myös 

heidän elämänlaatuaan. Toiminnasta syntyvillä tuotoilla luodaan omistajalle, RFSU-järjestölle, resursseja harjoittaa seksuaaliasioita ja yhteiselämää 

koskevaa tiedotusta ja valistusta. 

 

 


