
 
 
GoGirl är en kisstratt som tillåter dig att kissa stående. Den är liten. Den är diskret. Den är hygienisk. Och lugn, Du 
kommer inte bli som en man. Du ska bara kissa som en. 
 

GoGirl får enkelt plats i väskan, fickan eller handskfacket. Den är ett måste för friluftsliv, konserter, shoppingrundan, 
jobb, resor och sport m.m. Och den är även bra till vardags - inget mer hukande bakom buskarna eller sittande på 
äckliga ohygieniska offentliga toaletter.  

GoGirl är lätt att använda. Dra ner dina trosor sätt GoGirl mot din kropp. GoGirl bildar en tätning och, ja, sen är det 
bara att kissa. Ganska enkelt, visst?  

GoGirl tillverkas i flexibel, medicinsk silikon. Du kan kasta den efter användning, men den är gjord för att 
återanvändas. Du kommer att känna att det är naturligt att stå upp efter ett tag.  

Hur använder jag GoGirl?  
GoGirl är lätt att använda, att uträtta sina behov eller gå på toaletten stående är ett nytt begrepp för de flesta kvinnor. 
Här är några tips som hjälper dig att använda GoGirl effektivt. Med lite övning kan du bara packa upp din GoGirl och gå 
på toaletten utan att ta ner dina byxor.  Det bästa sättet att hålla GoGirl är genom att med tummen och långfingret, 
hålla på framsidan och baksidan. Den fungerar med alla kroppsformer eftersom den är tillverkade av medicinsk silikon 
som är flexibelt och formbart.  
Testa gärna GoGirl hemma i duschen för att behärska din teknik så att du vet vad du ska förvänta dig och känner sig 
tryggare när nöden är på riktigt. Bli inte besviken om du skulle missa lite första gången. Med lite övning fungerar 
GoGirl perfekt varje gång. 

Återanvändbar och miljövänlig:  
GoGirl går att återanvända vilket är miljömässigt smart. Aktiva livsstilskvinnor är våra mest lojala kunder och de älskar 
att de är återanvändbara. Den medicinska silikonen är så tuff att den tål kokande vatten och är samtidigt smidig. Det 
är lätt att återanvända din GoGirl. Urin är sterilt, men produkten kan komma i kontakt med kontaminerat under 
användning. Vår patenterade stänkskydd eliminerar spill. 
Tvätta och torka GoGirl:  
Tvätta med tvål och vatten och torka. Den medicinska silikon torkar snabbt och man kan skaka den lätt för att torka 
snabbare.  
Packa ihop Gogirl i tuben: Lägg ut den medföljande påsen vikt på mitten (eller annan liten påse).  
Vik produkten genom att vika pipen mot behållaren och baksidan av behållaren ihop. Lägg den på påsen och rulla tight 
ihop, precis som Du gör med en sovsäck. 

     
Återförsäljare:  


