
TUOTEKATALOGI



TUOTEPAKKAUKSET

Rocks off -eturauhaskiihotin 
Vibraattori Black - peniksellisten vibraattori
Sensuva ultra thick -liukuvoide

AMORIN KALSIITTI (arvo 137€)
Sinulle, joka kaipaat uudenlaista stimulaatiota

129 €

Shunga -hierontakynttilä valitsemallasi tuoksulla
Secret affair -vibraattori tai Svakom Tulip -vibraattori (saatavuuden mukaan)
Gläs -lasisauva 
Sensuva insane -liukuvoide 

AMORIN JADEIITTI (arvo 119€)
Sinulle, joka rakastat aistejasi

105 €



Sensuva Arousal Oil -stimuloiva öljy
Satisfyer Traveler -paineaaltostimulaattori
Bijoux Timanttivibraattori
Giamo -sauva
Sensuva Silicone ja Natural -liukuvoiteet
Intimate -hierontaöljy valitsemallasi tuoksulla

AMORIN SAFIIRI (arvo 287€)
Sinulle, joka olet oman elämäsi jalokivi

259 €

Endless fun -vibraattori
Bibi butt -anaalitapit 
System Jo -makuliukuvoide 120ml valitsemallasi maulla

AMORIN MALAKIITTI (arvo 114€)
Sinulle, joka haluat hypätä yhteisen nautinnon tutkimusmatkalle

105 €



LANTIONPOHJAN TREENIIN

Materiaali: silikoni
Isot ja kevyet
Yksi kuula painaa 24 g, halkaisija n. 3.5 cm 
Voit valita, haluatko treenata yhdellä vai kahdella kuulalla.
Hyvät synnyttäneelle/vaihdevuosi-ikäiselle, joka aloittelee treenaamista.
Sisällä pienempi kuula, joka värähtelee. Valmistajan mukaan tämä lisää nautinnon kokemusta, mutta
treenin kannalta sillä ei ole merkitystä
Käytä kuulien kanssa vesipohjaista liukuvoidetta, esimerkiksi Sensuva Naturalia tai makuliukuvoidetta

B SWISH

Kuulat toimivat apuvälineenä lantionpohjan lihasten harjoittelulle.
Lihasten rentouttaminen on äärettömän tärkeää, ei vain treeni. Jos olet  epävarma lantionpohjan
lihasten kunnosta tai siitä, sopivatko kuulat sinulle, suosittelemme käyntiä lantionpohjan
fysioterapeutin vastaanotolla. Jos ratsastat/voimistelet ja olet lapseton, emme suosittele 
kuulien käyttöä ilman fysioterapeutin konsultaatiota - kyseiset harrastukset aiheuttavat usein
lantionpohjan jännittymistä. 

Tutkimusten mukaan ei ole väliä treenaatko kuulilla vai ilman, mutta kuulat voivat auttaa
lihasten tunnistamisessa. Mitä isompi ja kevyempi kuula, sen helpompaa lihasten puristaminen
kuulaa vasten on. Huomioi, ettei kuulien ulosvedon pidä sattua, joten muista rentouttaa
lantionpohja ennen kuulien ulosottoa.

Tilatessasi kuulat Amorinilta saat tilauksen mukana ohjeet, miten treenata kuulien kanssa oikein.
Ohjaaet on tehty yhteistyössä lantionpohjan fysioterapeutin kanssa.

25€



Materiaali: silikoni 
Voit vaihdella kuulia treenin ja mieltymyksen mukaan, pidikkeen
kanssa tai ilman 
Kuulat ovat eri painoisia: tumma violetti 55 g, lila 35 g, koralli 25
g, nude 15 g
Halkaisijat 2,5 cm
Pienemmät ja painavammat kuin B Swish -kuulat
Hyvät peruskuulat
Käytä kuulien kanssa vesipohjaista liukuvoidetta, esimerkiksi
Sensuva Naturalia tai makuliukuvoidetta 

RIANNE 

49€

Materiaali: silikoni 
Painavat kuulat haastavaan treeniin
Muoto tekee kuulan pitämisestä emättimessä haastavampaa 
Paino: 50 g – 65 g – 80 g – 95 g – 110 g – 130 g
Käytä kuulien kanssa vesipohjaista liukuvoidetta, esimerkiksi
Sensuva Naturalia tai makuliukuvoidetta 

FEMMEFIT 

69€



LIUKUVOITEET

100 % lääketieteellisen tason silikonia
Luonnolliset, orgaaniset, ekoystävälliset, EU-sertifioidut
ainesosat 
Erittäin pitkäkestoinen luisto, ei yleensä tarvitse lisäillä seksin
aikana
Öljymäinen koostumus, muttei sisällä öljyä
Turvallinen käyttää lateksikondomien ja muiden
lateksituotteiden kanssa
Ei sisällä glyseriiniä tai parabeeneja
pH-tasapainoitettu genitaalialueille sopivaksi

SENSUVA SILICONE

29€ / 125 ml

Liukuvoide vähentää kitkaa ja tekee seksistä nautinnollisempaa.
Hyvälaatuinen liukuvoide suojaa kehoasi hiertymiltä ja limakalvoärsytykseltä.

Pääraaka-aineena silikoni
Silkinpehmeä koostumus, pitkäkestoinen, ei imeydy kehoon
Silikoni on tehty hiekasta, joten huonolaatuiset silikoniliukuvoiteet voivat olla rakeisia. Ne voivat rikkoa
limakalvoa, jolloin tulehdusriski kasvaa. 

SILIKONIPOHJAINEN LIUKUVOIDE

SILIKONILIUKUVOITEEN PLUSSAT JA MIINUKSET:

+ Vedenkestävä, voi käyttää esimerkiksi ammeessa
+ Kestää pidempään kuin vesipohjainen liukuvoide
+ Sopii välineiden kanssa, jotka eivät ole silikonia (esimerkiksi lasidildo) 
+ Erinomainen kuivista ja/tai ohuista limakalvoista kärsiville (esimerkiksi imettävät tai vaihdevuosi-ikäiset) 

- Pitää pestä pois, mieluiten intiimialueille sopivalla nestesaippualla ja vedellä
- Tekee limakalvolle ”kalvomaisuuden” tunteen, joten ei tunnu miellyttävältä suuseksissä
- Lattialle tippuessaan erittäin liukas 
- Ei sovi silikonivälineiden kanssa. Silikoni haurastaa silikonista tehdyn välineen pintaa, jolloin bakteerit voivat       
  lisääntyä siinä herkemmin 



Luonnolliset, orgaaniset, ekoystävälliset
EU-sertifioidut ainesosat
pH-tasapainoitettu genitaalialueille
sopivaksi
Sopii hyvin kaikille ihotyypeille, myös
herkkäihoisille
Ei sisällä parabeeneja tai glyseriiniä
Vegaanituote

SENSUVA NATURAL

19€ / 125 ml

VESIPOHJAISET LIUKUVOITEET

Vesipohjaisten liukuvoiteiden pääraaka-aine on vesi. 

VESIPOHJAISEN LIUKUVOITEEN PLUSSAT JA MIINUKSET:

+ Ei välttämättä vaadi pesua, halutessa helppo pestä pois vedellä (huom. suosittelemme käymään
pissalla/pesulla seksin jälkeen, jos sinulla on taipumusta virtsatieinfektioihin)
+ Turvallinen käyttää kaikkien välineiden sekä kondomien kanssa

- Haihtuu käytössä, joten tulee lisäillä tarpeen mukaan

Luonnolliset, orgaaniset, ekoystävälliset,
EU-sertifioidut ainesosat 
pH-tasapainotettu genitaalialueille
sopivaksi
Ihoa hellivä ja kosteuttava vaikutus 
Sopii hyvin kaikille ihotyypeille, myös
herkkäihoisille
Ei sisällä parabeeneja tai glyseriiniä
Vegaanituote 
Sopii erityisen hyvin anaaliseksiin
paksumman koostumuksen vuoksi 

SENSUVA ULTRA THICK

19€ / 125 ml



Sopii kaikkien välineiden ja kondomien
kanssa
Kalorittomia, ei lisätty sokeria eikä
keinotekoisia makeutusaineita
Vegaanituote
Sisältää kasvipohjaista glyseriiniä
(eläinperäinen glyseriini on yhdistetty
hiivatulehduksiin ja ihoärsytykseen)
Makuina saatavana 

Creme Brulee 
Minttusuklaa 
Tuplasuklaa
Suolainen kinuski
Hasselpähkinä-espresso

SYSTEM JO GELATO

20€ / 125 ml
10€ / 30 ml

MAKULIUKUVOITEET

Makuliukuvoiteita voit käyttää esimerkiksi silloin, kun vaihdetaan yhdynnästä suuseksiin. 
 Makuliukuvoide lisää syljen erittymistä suuseksissä.

Yhdistelmä vesipohjaista ja
silikonipohjaista liukuvoidetta sekä
Sensuvan omaa stimuloivaa luonnollista
öljyseosta 
Luonnolliset, orgaaniset, ekoystävälliset,
EU-sertifioidut ainesosat 
Tuote aiheuttaa vulvan limakalvolle
lämmittävän tunteen, peniksessä
tuntemukset eivät välttämättä ole niin
selkeitä paksumman limakalvon takia
Voi lisätä herkkyyttä klitoriksen alueella 
Turvallinen käyttää kondomin kanssa 

SENSUVA INSANE

25€ / 125 ml

YHDISTELMÄLIUKUVOIDE



HIERONTAÖLJYT
Hierontaöljy on miellyttävä lisä rentouttavaan vartalohierontaan ja koskettamiseen. Tuoksu luo
tunnelmaa ja voi auttaa halusi herättelyssä. Orgaaniset öljyt ovat korkealaatuisia ja turvallisia keholle. Ei
voi käyttää intiimialueilla.

Luonnolliset, orgaaniset ainesosat
Ei synteettisyyttä 
Voimakas ja miellyttävä tuoksu
Kosteuttaa ja jättää silkkisen pehmeän
tunteen iholle
Tuoksuina

sitruunaruoho-kookos (relax)
kaakaopapu-gojimarja (sensual)
verigreippi (awake) 
appelsiini-inkivääri (energize) 

INTIMATE -HIERONTAÖLJY

25€ / 120 ml

Hierontakynttilä on kovetettua
hierontaöljyä, joka tuntuu miellyttävän
lämpimältä, kun levitetään iholle 
Ei sisällä steariinia, joten jos kaivataan
kipukokemusta, ei tämä kynttilä sovi siihen 
Anna palaa 20 minuuttia, sammuta liekki ja
levitä iholle 
Sokeriton, gluteeniton, vegaaninen
Ei sisällä parabeeneja
Jättää ihon pehmeäksi
Kynttilän paloaika n. 7 h
Tuoksuvaihtoehtoina 

mansikkakuohuviini
vihreä tee-päärynä

SHUNGA -HIERONTAKYNTTILÄ

10€ / 30 ml



STIMULOIVAT TUOTTEET
Stimuloivien tuotteiden tarkoitus on lisätä verenkiertoa genitaalialueilla ja herkistää erilaisille
tuntemuksille. Klitorikselle tarkoitettu öljy tuottaa lämmön tuntua ja lisää luonnollista kostumista.
Joillakin tämä voi helpottaa / nopeuttaa orgasmin saavuttamista – tämäkin on täysin yksilöllistä. 

Voit testata öljyä alahuulen sisäpuolelle puutikulla tai ottaa pullon mukaan rauhalliseen tilaan ja testata
klitorikselle suoraan. Levitä VAIN 1-2 tippaa klitorikseen, hiero ja anna imeytyä muutaman sekunnin
ajan. Älä laita enempää, tuote voi liiallisessa määrin aiheuttaa kipua. Odota muutamia minuutteja
ennen kuin mahdollisesti lisäät öljyä. 

Tuote sisältää manteliöljyä, joten jos olet pähkinäallergikko, niin vältäthän käyttöä. Tuotetta ei ole
lääketieteellisesti tutkittu, mutta monet kokevat saavansa siitä apua. Jos tuntuu, että tuote ärsyttää tai
allergisoi, lopeta käyttö välittömästi.

Sopii kaikenikäisille klitoriksellisille 
Voi auttaa kuivista limakalvoista kärsiviä
Kesto jopa 45 min 
Vain lämmittävä vaikutus 
Patentoitu eteerinen öljysekoitus, joka
sisältää manteliöljyä, kanelia, luonnollisia
tokoferoleja (E-vitamiini), silikaattia,
luonnollisia aromeja, rosmariiniöljyuutetta
Ei sisällä L-arginiinia, glyseriinia eikä
parabeeneja
Turvallinen suuseksissä
Pakkauksessa on 5 ml, joten käyttökertoja
50-100

SENSUVA AROUSAL OIL

25 €

Tarkoitus lisätä peniksen herkkyyttä ja
voimistaa verenkiertoa 
Pumppaa 1-2 x voidetta kämmenelle ja
levitä peniksen varteen sekä erityisesti
terskaan 
Pysyy luistavana pitkään, ei kuitenkaan
sovellu liukuvoiteeksi
Tuntemukset yksilöllisiä, useimmat
kokevat kihelmöintiä, lämmittävää
tunnetta, värähtelyä ja herkistäviä
tuntemuksia 
Vaikutus kestää jopa tunnin
Öljyttömyytensä ansiosta turvallista
käyttää myös kondomin kanssa
Ennen mahdollista penetraatiota
pyyhkäise ylimääräinen voide pois, sillä
voi aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia
vulvassa/anaalissa
Voimakas, makea tuoksu

SENSUVA POWER GLIDE

29 €



LASISAUVAT
Lasisauvan voi lämmittää kuuman veden alla tai laittaa hetkeksi jääkaappiin tai pakastimeen viilenemään,
jolloin sillä voidaan aiheuttaa erilaisia aistikokemuksia itselle tai toiselle. Lasi ei jousta, joten se soveltuu
hyvin tietyn alueen stimulaatioon. Normaalilla käytöllä lasisauva ei mene rikki – iho ja limakalvot ovat
joustavaa kudosta.

Jos lasisauva tippuu lattialle tai ottaa kovan kolauksen, tarkista tuote säröjen varalta. Jos näet särön, älä
käytä enää samaa tuotetta. 

Lasi on ympäristöystävällinen ja ekologinen materiaali. Voit käyttää siihen vesipohjaista tai
silikonipohjaista liukuvoidetta.

Voi käyttää emättimeen tai anaaliin
Käsintehty 
Pituus 13,2 cm, kapenee ylöspäin

GLÄS

45 €

Päät eri tavalla muotoillut, joten voi
käyttää kummin päin tahansa 
Pituus 19,1 cm, tasapaksu 
Selvästi paksumpi kuin GLÄS

FS -LASISAUVA

55 €



VIBRAATTORIT
Vibraattorit toimivat paristoilla tai ovat ladattavia. Ladattavat ovat yleensä pitkäikäisempiä.
Valikoimassamme olevat ladattavat tuotteet kestävät roiskeita. 

Voit käyttää vibraattoreja mihin kehon osaan tahansa. Anaaliseksissä tulee kuitenkin muistaa
turvallisuus – anaaliin ei tule viedä mitään, mistä et pysty pitämään kunnolla kiinni tai mikä ei ole
erityisesti anaalikäyttöön tarkoitettu (sisäänluiskahtamisen vaara).

Materiaali: silikoni 
Pituus: 20 cm, halkaisija 2,5-3,4 cm
7 värinä-/pulssitoimintoa
Pehmeä ja joustava. Soveltuu
erinomaisesti ensimmäiseksi dildoksi tai
herkistä/kuivista limakalvoista kärsivälle 
Toimii 2x AAA -paristoilla (ei sisälly)
Tuote ei valitettavasti ole
sukupuolisensitiivisessä/-neutraalissa
pakkauksessa 
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta,
esimerkiksi Sensuva Naturalia tai
makuliukuvoidetta.

DELICIOUS

45 €

Materiaali: silikoni
Pieni, mutta tehokas Wand-sauva
Pituus: 20 cm, halkaisija 3,9 cm
Värisee voimakkaasti
Useampi eri voimakkuustaso, ladattava 
Soveltuu hyvin tuntopuutoksista kärsiville
tai voimakasta klitorisstimulaatiota
kaipaaville
Tarkoitettu ulkoiseen käyttöön
Vinkki: kokeile klitoriksen stimulaation
lisäksi niskahierontaan
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta,
esimerkiksi Sensuva Naturalia tai
makuliukuvoidetta 

PILLOW TALK 

79 €



TOISTAISEKSI EI SAATAVILLA

Materiaali: silikoni
Pituus: 19,5 cm, halkaisija 3,7 cm
10 erilaista värinä-/pulssitoimintoa,
ladattava
Soveltuu hyvin esimerkiksi g-alueen
stimulointiin, koska ei juurikaan taivu
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva Naturalia tai makuliukuvoidetta 

GIAMO

69 € Materiaali: silikoni
Pituus 10,6cm, halkaisija 2,6cm cm
10 eri värinätoimintoa
Ladattava, vedenkestävä
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva naturalia tai makuliukuvoidetta
Väri voi toisinaan vaihdella saatavuuden
mukaan (musta, lila)

SVAKOM TULIP

39 €

5 erilaista värinänopeutta ja 10 erilaista
rytmiä
Pituus 14 cm, halkaisija 3 cm 
Värinöiden säätö hipaisutekniikalla
Voi käyttää korkin kanssa tai ilman
Korkin alla silikonipinta, joten käytä siihen
ainoastaan vesipohjaista liukuvoidetta.
Korkin materiaalille sopii myös
silikonipohjainen liukuvoide

SECRET AFFAIR

39€



Materiaali: silikoni
Pituus 17,6cm, sauvan leveys 3cm
Valmistettu kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti
8 erilaista pulssi- ja värinätoimintoa
Molemmissa päissä omat moottorit
Ladattava, vedenkestävä
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva naturalia tai makuliukuvoidetta

SVAKOM ALICE 

79 €

Materiaali: silikoni
Suunniteltu erityisesti
klitorisstimulaatioon
5 erilaista värinätoimintoa ja 5
intensiteettiä
Ladattava, vedenkestävä
Pituus 17cm, leveys 3cm
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva naturalia tai makuliukuvoidetta

SVAKOM KERI 

65€



Materiaali: muovi
Koko 4,6 x 6,5 cm
Voimakasta stimulaatiota kaipaavalle
Ladattava, 3 voimakkuutta, 7 erilaista
värinätoimintoa 
Useita käyttötapoja, ei sisäiseen käyttöön
Vinkki: tuote kestää upotusta, joten sitä
voi käyttää esimerkiksi paljussa
Voit käyttää niin vesipohjaista kuin
silikonipohjaista liukuvoidetta 

BIJOUX TIMANTTI

65 €

Materiaali: silikoni 
Vaginapallon halkaisija 3,9-5 cm, saa
täytettyä ergonomisesti itselleen
sopivaksi
Tuotteen kokonaispituus 24 cm, varren
halkaisija 3,8 cm
Ladattava, 3 voimakkuutta ja 7
vibraattoritoimintoa, kaukosäädin
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva Naturalia tai makuliukuvoidetta

STRAP U - STRAP ON

169€



PAINEAALTOSTIMULAATTORIT
Paineaaltostimulaattorin silikoninen suulake asetetaan klitoriksen päälle, jolloin laitteen paineaallot
aiheuttavat värähteleviä tuntemuksia. Stimulaattori voi olla hyvä väline hahmottaa omaa anatomiaa ja
löytää omista genitaaleista herkimmät kohdat. Jos käytät tuotetta yhdessä kumppanisi kanssa, ohjaa
hänet rohkeasti oikeaan kohtaan. 

Paineaaltostimulaattoria mainostetaan usein siten, että se tuo varman orgasmin. On hyvä kuitenkin
muistaa, että jokainen on yksilö ja kaikki tuotteet eivät sovellu kaikille.

Sisäosan materiaali: silikoni 
11 eri voimakkuutta
Pituus 10,7 cm, leveys 4,6 cm 
Kotelon kuoret tarttuvat toisiinsa
magneetin avulla, joten pysyy
hygieenisenä ja soveltuu erityisen hyvin
otettavaksi matkalle mukaan 
Kompakti ja sievä
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva Naturalia tai makuliukuvoidetta 

SATISFYER  TRAVELER

55 €

Materiaali: silikoni 
Pituus 13,4 cm, leveys 4,6 cm
Paineaaltostimulaattori ja vibraattori yhdessä
Turvallinen vaihtoehto, jos et ole varma sopiiko
paineaaltostimulaatio sinulle: voi käyttää
pelkästään vibraattorina
Ladattava
Mahdollista yhdistää Satisfyer -sovelluksen
kanssa (Anroid + iOS -laitteilla), jossa
lukemattomia toimintoja
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten Sensuva
Naturalia tai makuliukuvoidetta
Väri voi vaihdella saatavuuden mukaan (valkoinen
tai punainen)

SATISFYER CURVY

65 €

Materiaali: silikoni
Pituus: 12,9 cm, maksimileveys 5,9 cm
5 eri toimintoa ja 5 eri voimakkuustasoa
Ladattava, roiskeenkestävä
Ergoniminen muotoilu
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva naturalia tai makuliukuvoidetta.

SVAKOM PULSE 

75 €



DILDOT
Sopii käytettäväksi sellaisenaan, strap-onin tai harness-vyön kanssa. 

Materiaali: silikoni
Pituus 18,2 cm, halkaisija 4 cm
Voi lämmittää mikrossa tai lämpimän
veden alla, jolloin pehmenee, tai viilentää
jääkaapissa, jolloin kovettuu
Pitävä imukuppi pohjassa mahdollistaa
tuotteen käytön yksin ilman että tuotetta
tarvitsee liikuttaa käsin
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva Naturalia tai makuliukuvoidetta 

ADRIEN

39 €



PENISRENKAAT
Penisrenkaiden tarkoitus on voimistaa erektiota tai auttaa sen ylläpitämisessä, sillä renkaan avulla veri
pysyy paremmin peniksessä. Jos erektion saamisessa tai ylläpitämisessä on haasteita, kannattaa käydä
lääkärin vastaanotolla. Joskus erektio-ongelmat voivat liittyä sydän- tai verenkiertoelinten sairauksiin.
Nuorilla yleisempi syy ovat psyykkiset paineet. 

Renkaan kokoa miettiessä lähde liikkeelle isommasta renkaasta tai mittaa peniksen ympärysmitta ja
valitse koko sen perusteella. Renkaan on tarkoitus puristaa. Runsas liukuvoiteen käyttö on suositeltavaa,
kun penisrengas asetetaan paikoilleen.

Materiaali: silikoni
Ladattava
Pienempi, penikseen tuleva rengas 30
mm, isompi, kivesten taakse tuleva 48 mm
Tuote värisee kauttaaltaan
Heteroseksissä pupunkorvilla voi tuottaa
kumppanille klitorisstimulaatiota
seksitavasta/ -asennosta riippuen
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva naturalia tai makuliukuvoidetta

OHARE PERUSKOKO

Materiaali: silikoni
Ladattava
Pienempi, penikseen tuleva rengas 35
mm, isompi, kivesten taakse tuleva 48 mm
Tuote värisee kauttaaltaan
Heteroseksissä pupunkorvilla voi tuottaa
kump panille klitorisstimulaatiota
seksitavasta/ -asennosta riippuen
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva naturalia tai makuliukuvoidetta  

OHARE XL

Materiaali: silikoni, pidike nikkelivapaata
terästä
Omaan kokoon säädettävä penisrengas
Teräskiinnityksen ansiosta pysyy
paremmin koossaan kuin vastaavat
säädettävät penisrenkaat
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva naturalia tai makuliukuvoidetta 

VELV'OR

49 €

49 €

35 €



ETURAUHASEN STIMULOINTIIN
Eturauhasen sanotaan vastaavan vulvallisen g-aluetta. Eturauhasen stimulointi voi voimistaa tai auttaa
ylläpitämään erektiota tai tuoda uusia tuntemuksia seksiin ja orgasmiin. Voit stimuloida eturauhasta
yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. Runsaan liukuvoiteen käyttö on suositeltavaa, sillä anaalissa ei ole
luontaisesti liukastetta. 

Eturauhasen hieronta tuntuu yleensä erityisen hyvältä ja mikäli se ajatuksena kiinnostaa, kannattaa sitä
kokeilla vaikka ensin rauhassa itsekseen. Anaaliseksi voi olla osa kenen tahansa seksuaalisuutta ja
nautinnon tapoja eikä kerro esimerkiksi seksuaalisesta suuntautumisesta mitään.

Materiaali: silikoni
Pituus 10,5 cm, halkaisija 1,9-3,4 cm
Erillinen, värisevä bullet, joka heijastaa
värinän sauvaosaan
Patterikäyttöinen (patteri sisältyy, poista
patterin suojamuovi ennen käyttöä)
Vedenkestävä
Joskus oikeaa kohtaa voi joutua etsimään
– lähde rohkeasti tutkimusmatkalle!
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva naturalia tai makuliukuvoidetta 

ROCKS-OFF

49 €



MASTURBAATTORIT
Masturbaattorin tarkoitus on jäljitellä emätintä ja tuoda siten erilaista stimulaatiota käsiseksiin.
Masturbaattori antaa penikselliselle mahdollisuuden penetroivaan seksiin esimerkiksi
masturboinnin yhteydessä yksin tai kumppanin kanssa. 

Masturbaattori ei ole emättimen korvike, eikä sen pitäisi olla uhka suhteelle tai yhteiselle seksille.
Masturbaattori voi olla penikselliselle nautinnon tuoja siinä missä dildo on vulvalliselle.

Joustava, taskukokoinen, nystyroity
masturbaattori
Koko 6,7 x 5,2 cm
Kulkee helposti mukana pienen koonsa
ansiosta
Helppo käyttää yksin tai yhdessä kumppanin
kanssa
Erilaista tuntemusta käsiseksiin, käytetään
peniksen kärjessä lisästimulaationa 
Mahdollisuus käyttää muutamaan otteeseen
huolellisen pesun ja säilytyksen jälkeen, vaikka
valmistaja sanoo tuotteen olevan
kertakäyttöinen
Ihoa jäljittelevä materiaali, johon tulee käyttää
ainoastaan vesipohjaista liukuvoidetta
Vinkki: nuori, joka aloittelee masturbaatiota
voi kokeilla tengan käyttöä ja siten välttää
paperimytyt roskiksessa 

TENGA

Patentoitu Super Skin -materiaali
Sisäosan pituus 17,5 cm, kokonaispituus
21 cm
Tuotteen päässä paineensäätö, jolla
pystyy lisäämään imun voimakkuutta
Helppo puhdistaa, sisäosan saa otettua
pois
Lämmön lisäämiseksi tuotetta voi pitää
kuuman veden alla ennen käyttöä
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva naturalia tai makuliukuvoidetta

FLESHLIGHT 

13€
79 €



VIBRAATTORI PENIKSELLISELLE

MONITOIMIVBRAATTORI

Vibraattori mahdollistaa peniksen pään stimuloinnin värinän avulla. Erilainen vaihtoehto
käsiseksiin.

Materiaali: silikoni
Sisäosa muotoiltu ergonomisesti, jolloin
tuntemus penistä vasten voimistuu
Kokonaispituus 15 cm, sisäosan pituus n. 7cm,
jolloin koko penis ei välttämättä mahdu sisälle.
Peniksen herkin alue on kuitenkin terska,
johon värinä kohdistuu
Tuotteen suuaukon halkaisija on 4,5cm
2 tehokasta moottoria, valmistaja kuvailee
tuntemuksen mukailevan nautinnollista
suuseksiä
14 erilaista värinätoimintoa, ladattava
Erilainen vaihtoehto masturbaattorille
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva naturalia tai makuliukuvoidetta 

VIBRAATTORI BLACK

69€

Mahdollistaa käytön lähes missä asennossa
tahansa yksin tai yhdessä (pakkauksessa kuvat
eri asennoista)
Kokonaispituus 20,9 cm, maksimileveys 7 cm 
Kääntyy 180 astetta 
Sisältää 3 moottoria
Useita kymmeniä eri värinämahdollisuuksia
Ladattava
Päät saa värisemään samaan tai eri aikaan
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva naturalia tai makuliukuvoidetta

ENDLESS FUN

59€



ANAALITAPIT
Anaalitapeilla voit saada lisäsyvyyttä seksiin. Anaalitappi tuottaa peräaukon stimulaatiota ja
täyteläisyyden tunnetta, joka voi voimistaa nautintoa. Anaalitappien kanssa liukuvoiteen käyttö
on todella tärkeää, sillä anaalissa ei ole luontaisesti kostutusta. 

Muista rentoutumisen merkitys anaaliseksissä! Pidä tappia n. 10 sekuntia peräaukkoa vasten,
jolloin peräaukon sulkijalihakset rentoutuvat ja tuote on miellyttävämpi viedä sisään.

Materiaali: silikoni
Pituus 10cm, halkaisija 1,4-2,8 cm
Loistava aloittelijalle – kapeus auttaa
sisäänviennissä ja silikoni on miellyttävän
pehmeää
Pohja toimii myös imukuppina, joten voit
”istua” tuotteen päälle
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva naturalia tai makuliukuvoidetta 

BB - ANAALITAPPI

Materiaali: silikoni
Tappien pituus 7,7/8,7/9,7 cm, halkaisija
3/3,5/4 cm
Sisältää kolme eri kokoa
Sopii hyvin esimerkiksi pariskunnalle, josta
molemmat haluaisivat kokeilla anaalitapin
käyttöä
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva naturalia tai makuliukuvoidetta 

BIBI BUTT

15€

39€

Metallinen anaalitappi, jonka päässä timantti
Pituus 6,8 cm, leveys 3 cm
Metallisen anaalitapin etuutena on helppo
puhdistaminen

ROSEBUD METALLI

25€



HUOLETTOMAAN SEKSIIN

VÄLINEIDEN PUHDISTUKSEEN
Kaikki seksivälineet tulee puhdistaa hyvin käytön jälkeen. Käytä puhdistukseen siihen tarkoitettua
puhdistusainetta, jotta tuotteen pinta ei haurastu tai vahingoitu. Jätä tuote aina ilmavaan paikkaan
kuivumaan ennen säilytykseen laittoa.

Mahdollisuus löytää juuri sinulle sopivan
kokoinen kondomi
Saatavana kuudessa eri koossa: 47 mm, 49
mm, 53 mm, 57 mm, 60 mm, 64 mm ja 69 mm
(standardikoko 52-53 mm)
Oikean kokoinen kondomi lisää
nautinnollisuutta ja turvallisuutta seksissä, ja
se on helppo rullata paikoilleen
Kondomin koon saa selville mittaamalla
peniksen ympärysmitan erektiossa
Kondomeissa on viimeinen käyttöpäivä, jonka
vuoksi emme pidä niitä varastossa, vaan ne
toimitetaan erikseen tilauksen mukaan.

MISTER SIZE ERILLISEN KOON MUKAAN

Antibakteerinen puhdistusaine
Sopii kaikille seksivälineille ja intiimituotteille,
myös kuukupille
Hellävarainen, mutta tehokas
Kevyt, vaahtoava koostumus
Ei sisällä hajusteita, alkoholia, glyseriiniä,
parabeeneja tai petrokemikaaleja

PUHDISTUSVAAHTO

18€ / 207 ml

39 € / 36 kpl



IHON HOITOON

SEKSIN HAASTEISIIN

Materiaali: silikoni
Dilataattori sopii sinulle, jolle penetroituminen
tuottaa haasteita esimerkiksi vulvodynian tai
vaginismin vuoksi. Älä kuitenkaan käytä niitä
ilman lääkärin suositusta
Erillinen sormiaukko helpottaa käyttöä
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva naturalia tai makuliukuvoidetta 

INSPIRE DILATAATTORIPAKKAUS

Estää penistä työntymästä liian syvälle ja siten
ehkäisee kivuliasta penetraatiota esimerkiksi
endometrioosia sairastavalla tai jos anatomiat
eivät kohtaa
Miellyttävä, ihoa jäljittelevä materiaali
Pakkauksessa 4 rengasta, jotka venyvät 20,3
cm laajuisiksi
Kokonaisuudessaan 7 cm korkea, jos kaikki 4
rengasta käytössä
Ei ole tarkoitus kiristää, kuten penisrenkaat
Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, kuten
Sensuva naturalia tai makuliukuvoidetta 

OHNUT - PEHMENNIN PENETRAATIOON

119€ 79€

Erityisen hyvä tuote intiimialueiden
sheivaamiseen
Ei ärsytä ihoa
Hajusteeton
Vinkki: kokeilkaa kumppanin kanssa toistenne
sheivaamista ja lisätkää siten erilaista
kosketusta yhteisiin nautintohetkiin

BODY SHAVE

15€ / 240 ml



LÖYDÄ. LUOTA. NAUTI.
 

@amorinoy

www.amorin.fi

+35844 760 3338

Y-tunnus: 2700914-4

Olisipa upeaa, jos tägäisit meidät ja otat
seurantaan!


