
beflapje,geki6,.dgcl,,;,mert'V.ond:~;;~~';;~fOver het Duo condoom werd bijvoor brengen mee naar binnen goat. A6n
 
beeld door Mn proefpersoon gezegd de bovenkant van het condoom zit onaan~eJ<k$1ijk-:.lJ.;it~ien en j.em:o;;~.
 
dot ze elit voortocm liever zou gebrui een andere, iets grotere ling die opperde"het i4~$ 6ln'hete~n tinder
 
ken dan een vaginaal condoom om buiten de vagina blijfl. kleurtj.e mi~~;c:hien 01 z0l~i1e1pen, Ee1'{
 
dot het iets dikker, iets steviger en Het condoom viel niet ecnt)n de vrolFiv'\'6:nd h;t gavoe1 met lapje gEJ~
 
waarschijnlijk dus ook lets veiliger smaak bij onze proefpersoneri,, likt'te'"rorden oo~.<;.mders ct<::m.zoud.~i,
 
zou zijn. Dit began 01 btj het inbrengen wat ,maar vond v/el dtf£clit d~op18~sing
 
De meeste klanten waren tevreden niet gemokkelijk ging, maar was voorveilige otale sex.
 
over het Magnumcondoom omdat dil misschien is dit wennen, EEm vrouw
 
een condoom is voor grater gescha bleef zich no het inbrengen echter Over het glijrnidde1 (Bene-Luxe Jelly,
 
pen mannen, Daardoor zou het con wei afvragen of de binnenste ring, Dur~x)'Naren d,e vrouwen tevred,en.
 
doom minder knellen om de penis, we1op z' n plaats za l. Het is lets dUDljejlr dan andere glij~'
 
Bij de Euroglider had ik al het vettige De buitenste ring volt ove'r de vagina , middelen maar ~Ne Igoed. Een P.l:9Mc:! ,
 
glijmiddel genoemd ,\val. de meeste wat ols een onpretlig gevoel wl9rd persoon zei dat hel missch:l<;m·f.\i~~i, '
 
vrouwen niet prettig vonden, maar er ervaren en ean kJant voelde lijdens daarom weI beler wq:s;
 
was een proefpersoon die dil con ,-:::-'J:
 

doom juisl om het glijmiddel waar

deerde.
 Vrouwencondoom:
Ook het Concepcondoom werd ge

waardeerd, het is dun, het zie! er
 .:-~:: .,-, 

goed uit, en het heefl gewoon "oJles"
 
vo!geris €len proefpersoon.. ,
 
Bij het Hoi Rubber condoom waren
 onhandig ma~f ..betf.D·UwbD·D[:
de meningen verdeeld, De kIanten 
vonden het condoom lets dikker, wat 
weI klopt, om9-ot je het condoom ook het neuken zelfs de biml~n$te ring 
ITooranaal contc;;!ct kunt gebruiken. zitten, " . Elgenlijk h$b ikhel hl~rbovei:{:Cl{ge~' 
Maar, 'er: '\11'9$ een vrouw het juist Ook het felt dot hetcondqom uit de.,.,,,,t:lpi$mq, h~tis.oim:iogelij)< om tE/ zeg~' 
'.'leer een heel dun condoom vondl vagina bleef ha'ngen 0n d\ls i:ieht~':'9:Ejn,dahe:r{Mrt condoom.net:beste" 
Wal ik persoonlijk goed vinct van baar was vanden de mea$It?·vrou- .condoom is" 
ooze condoams is dat de opbrengst wen storend, Bijbo elk~ondoOmheeft w~l'iets vvat 
uit de verkoop naor AIDS-bestrijding . Oak was ar een vrau'"r die lijdens het een, ander ni€t hEieft en "v~t de een 
enprevenlte in Nederland gaol. neuken met haar klant steeds.plgesl, woa.l'deert Vuid -eenarider juisl. weer 
Ookdciverpakking werd door leder stopp~n'0rndafigQ9tJ.Q 'wClS- 9:atqn-,}aischJ,.i-wJijk:::.Zoyk~t'\iiensen, zoveel 
'~~nbeelleukgevonden, Het zijnleu d'ers hel'hele cor{cl6brp:ng:ar binnen ::: wense,fr:" ".< 

ke/~O:~jia$'it1versc'hillende kJeuren en zougaan,
 
iede'r s¢ort heeH zijn e:igen kJeur, Toch was men, hoe·tegenstrijdig hel Mariannevandetl}oosl
 
Verder kwam de F'etherlile 8r gaed
 
Vaha!. hoewel sommige klanlen het 

Bi( sale sex horen natuur-lijk
qok beflapjes en we hebben

dlt" onderZ'oek lapjes
hel m.erk Glyde

Dams getesl. Hel zijn 
witte, ultradunne stuk
jeslote:x: met een va
nillegeur, .
Er W81;ci vooral over
het 'uiterlijk vgn hel

oak klinkt, over het algeme$n levre- '
over de kwalileit, Onha-ndig

rrraar·betrouwbaar dus, 

.... '-

den
 
iets strokker vonden zitten dan Durex'

andere condoom, de Bene-Luxe.
 
Omciol we nieuwsgierig waren naa!'
 
het vrouwencondoom tijOOns het
 
werk, hebben we die oak in de test '. in
 
l'heegenomen, van
 
Voar allen die nag nooit aeh vrou

wen=ndoom hebbe11 geZiE;'Jl1 zal ik ,
 
een omschrijving geven, ,He't z.iet ar '
 

'uit als een fors uHgevallen door
zichtig mannencondQon:l, ';'~ef blUe
 
nenin een losse ring i;He bij het in:
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