
     

                                                                  PRODUKTFAKTA
Produktnamn: MIXPACK Pleasure Collection           Produktansvarig: Anette Otterström
                        30-pack                       Senast uppdaterad: 2017-02-03

PRODUKTBESKRIVNING
RFSU MIXPACK är en mix av olika transparenta glidmedelsbehandlade 
latexkondomer med behållare. Åtta Profil/Magic med slät yta.Två luktfria 
revolutionerande tunna True Feeling med slät yta. Fem extra tunna Thin 
med slät yta. Fem Näkken med knottrig yta. Fem raka NamNam 
Jordgubb med slät yta och arom. Fem raka NamNam Vanilj med slät yta 
och arom. 

Förpackningsstorlek: 10x30 pack.

CE-märkning, batchnummer och bäst före märkning finns på både den inre 
och yttre förpackningen. Produktblad finns separat i förpackningen där det 
bl a finns tydliga instruktioner i både text och bild på hur man sätter på en 
kondom. Kondomen kontrolleras och testas enligt internationell ISO-
standard 4074 både individuellt och elektroniskt. 

PROFIL
Längd: 185 mm
Bredd:   53 mm
Omkrets: 106 mm
Tjocklek:        0,06 mm 

TRUE FEELING
Längd: 180 mm
Bredd:   52 mm
Omkrets: 104 mm
Tjocklek:        0,04 mm 

THIN
Längd: 185 mm
Bredd:   53 mm
Omkrets: 106 mm
Tjocklek:        0,05 mm 

NÄKKEN
Längd: 185 mm
Bredd:   53 mm
Omkrets: 106 mm
Tjocklek:        0,06 mm 

NAMNAM JORDGUBB & NAMNAM VANILJ
Längd: 185 mm
Bredd:   53 mm
Omkrets: 106 mm
Tjocklek:        0,07 mm 



FORMBESKRIVNING 
Latexkondom med glidmedel 
 
BRA ATT VETA 
- 5 års hållbarhet från tillverkning 
- kondom är det enda preventivmedlet som skyddar mot både graviditet och sexuellt  
   överförbara infektioner  
- förvaras torrt och svalt 
- undvik direkt solljus 
- innehåller inget animaliskt material 
- använd kondomen endast en gång 
- kan framkalla allergiska reaktioner hos personer som är överkänsliga mot latex 
 
KÄLLSORTERING 
- ytterförpackningen/boxen sorteras som pappersförpackning 
- kondomen samt innerförpackningen slängs i papperskorg och sorteras i hushållssoporna. 
  Kondomen får absolut inte kastas i toaletten  risk för stopp i avloppsrören. 
 

Ingredienser för Profil,True Feeling, Thin & Näkken  
 

Funktion för Profil,True Feeling, Thin & Näkken 

Latex/naturgummi Råvara 
Silikonolja/Dimethicone Råvara/glidmedel för att kondomen ej skall torka 

samt gör den lättare att rulla på 
Ingredienser för NamNam Jordgubb & Vanilj 
 

Funktion för NamNam Jordgubb & Vanilj 

Latex/Naturgummi Råvara 
Silikonolja/Dimethicone med arom  Råvara/glidmedel med arom för att kondomen ej skall 

torka samt gör den lättare att rulla på 
 
 
SAMBANDSVAROR 
Glidmedel - använder man extra glidmedel ska det vara vatten- och/eller silikonbaserat. Använd ej 
oljebaserat glidmedel som t ex barnolja eller vaselin. Rådfråga sjukvårdande enhet eller apotek vid 
medicinskt användande av t ex salva, balsam, liniment eller vagitorier. 
 
KVALITETSÄKRING 
RFSU AB innehar ett eget ackrediterat laboratorium och är certifierade via Intertek Semko och 
kvalitetssäkrat enligt; 
- SS-EN ISO 9001:2015 (Företag) 
- MDD 93/42 EEC (Produkter) 
- SS-EN ISO 17025 (Laboratorium) 
 
LEVERANTÖR 

RFSU AB 
Box 1279 
164 29 KISTA 
Momsreg.nr.  SE556039298601 
Bankgironr.   168-4703 

Telefax.            08 633 46 29 
Telnr.               08 633 46 00 
Tel kundtjänst. 08 633 46 01 
Beställ på         order@rfsu.com 

 
Överskottet från vår försäljning går till information och utbildning i sex- och samlevnadsfrågor, både i Norden och Internationellt.  


