
Kondomi on markkinoiden ainoa ehkäisyväline, joka suojaa raskaudelta ja 
sukupuolitaudeilta. Vaikka standardikoko onkin nappivalinta useimmille, 
on kuitenkin heitä, joille peruskondomi ei syystä tai toisesta sovi. Liian 
pieni kondomi voi mennä rikki kesken sänkyhommien, luiskahtaa tai 
liukua paikoiltaan tai istua liian tiukasti ja aiheuttaa kipeitä hiertymiä. 
Tällöin seksi ei ole niin nautinnollista, mitä se voisi olla. Suomalaiset 
ovat Pohjoismaiden kärjessä kondominkäytössä* ja on tärkeää, että 
tulevaisuudessa yhä useammalle löytyy oma koko ja täydellinen 
sopivuuden tunne. 

Sultan on laajentanut tuotekategoriaansa ja tuo markkinoille Sultan 
KOOKAS XL -kondomin, joka on sopivampi myös suuremille veijareille. 
Olkoon kyseessä sitten Arabian lautasten pinotus, Abloyn avaimen 
naksahtaminen lukkoon, puukon sujahtaminen tuppiin tai erkkarin 
kierrättäminen jääkiekkomailan lapaan - haluamme, että Sultanin 
kondomit asettuvat paikoilleen yhtä mukavasti, sillä hyvän seksin ei tulisi 
kiristää. Tämän vuoksi Sultania saa nyt kaikissa koissa, jotta täydellinen 
sopivuus on taattu. 
Tervetuloa siis Sultan KOOKAS XL pop-up-sovituskoppiin Helsinkiin 
osoitteeseen Uudenmaankatu 4-6 testaamaan oma tai kumppanisi 
kondomikoko. Älä anna kumin kiertyä, vaan koe täydellinen sopivuus. 

 

TESTAA OIKEAA KONDOMIKOKOA  

POP-UP-SOVITUSKOPISSA

LEHDISTÖTIEDOTE 29. MAALISKUUTA 2018

Vuonna 1967 perustettu Sultan lanseeraa uutuuskondomin, joka on osuva lisäys tuoteperheeseen. Sultan KOOKAS XL on suuri ja tilava kondomi, 
jota löytyy mistä tahansa Suomen päivittäistavarakaupasta, kioskista tai huoltamolta. Lateksista valmistettu ja säiliöllä varustettu Sultan KOOKAS 
XL on kostea, väritön, sileä ja suora lateksikondomi. Kondomia säilytetään kuivassa ja viileässä, suojattuna suoralta auringonvalolta – Suomessa 
kondomi säilyy hyvin.
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*RFSUn 2016 teettämä Kondomittari-tutkimus

SULTAN LAAJENTAA TUOTEPERHETTÄÄN 

LANSEERAAMALLA KOOKAS XL -KONDOMIN  

WWW.KONDOMIVALITSIN.FI 
OHJAA SOPIVAN KONDOMIN 
VALINNASSA. 

Sultan-tuoteperheeseen kuuluu: 
•  Conture, luonnonkumista  
 valmistettu kondomi

•  Ultra Thin lateksikondomi  
 varmistaa superohuena  
 kondomina luonnollisen tunteen

•  KOOKAS XL -uutuus, jonka  
 sopivuuden varmistaa leveämpi  
 ja pidempi istuvuus

•  Ultra Glide on pitkävaikutteinen   
 lääkealoeta sisältävä liukuvoide. 

Lähtökohta on, että kondomin tulee istua hyvin. Vaikka standardikoko sopii 
useimmille, on tärkeää kokeilla ja löytää itselleen paras vaihtoehto. Kondomibrändi 
Sultan lisää valikoimaansa suuremman kondomikoon KOOKAS XL:n, heille, joille 
standardikokoinen kondomi on liian lyhyt tai kapea. Sultan avaa uuden tulokkaan 
kunniaksi 1.4. Uudenmaankadulla pop-up-sovituskopin, jossa on mahdollisuus 
päästä testaamaan juuri itselle sopivaa kondomia.


