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Wat leuk dat je de nieuwe eigenaresse bent geworden van deze Vi Cup! Wist je dat je niet 
alleen flink bespaard in je eigen portemonnee, maar dat je met deze aankoop ook nog eens je 
steentje bijdraagt aan een beter milieu?

De Vi Cup is namelijk gemaakt van 100% natuurlijk medicinaal siliconen en bevat geen gif- of 
kleurstoffen. Eenmaal goed ingebracht voelt je de Vi Cup niet zitten en kun je deze 10-12 uur 
aan een stuk per dag dragen. Ook kun je er ongestoord mee slapen en kun je er zelfs mee 
zwemmen, naar de sauna en/of sporten. De Vi Cup gaat bij juist gebruik jarenlang mee! Wij 
adviseren je om de Vi Cup elke 5 jaar te vervangen. 

"Oefening baart kunst"
Laat je niet ontmoedigen als je niet direct een professional bent. Het kan enkele keren en/of 
zelfs een aantal cycli duren voordat je de behendigheid hebt gevonden. Maak je geen zorgen; 
voordat je het weet ben jij net zo een fan van de Vi Cup als wij!

DE VI CUP INBRENGEN
1. Zorg dat je voor elk eerste gebruik, voorafgaande aan je menstruatie; de Vi Cup 5 minuten 
uitkookt in een pan met water.
2. Was je handen goed en zorg dat alle zeepresten afgespoeld zijn.
3. Gebruik een druppel System Jo H2O Glijmiddel om de bovenste rand van de Vi Cup in te 
smeren.
4. Vouw de Vi Cup in de “C” vorm (zie fig. 2) of in de “Punch Down” vorm (zie fig. 3).
5. Neem een comfortabele houding aan. Ga bijvoorbeeld hurken, zitten op het toilet, of in de 
douchecabine.
6. Houd met je vrije hand je binnenste schaamlippen uit elkaar.
7. Ontspan je spieren, zodat je vagina open gaat staan en breng de Vi Cup in.
8. Zodra je de Vi Cup ingebracht hebt laat je los. De Vi Cup zal nu openklappen en een lichte 
vacuüm creëren.
9. Controleer voor de zekerheid of de Vi Cup volledig geopend is (zie fig. 5). Doe dit door met 
je vinger langs de rand van de cup te gaan.
10 . Als jouw Vi Cup niet helemaal goed opent, pak dan de cup vast aan de onderkant en 
wiebel deze heen en weer, totdat de cup openklapt. Als dit niet werkt kun je de Vi Cup 
voorzichtig verwijderen en de stappen vanaf stap 3 nog eens uitvoeren. 

DE VI CUP VERWIJDEREN
1. Was je handen goed en zorg dat alle zeepresten afgespoeld zijn.
2. Ga ontspannen zitten op het toilet of in de douchecabine.
3. Houd met je vrije hand je binnenste schaamlippen uit elkaar.
4. Ga vervolgens met de wijsvinger en middelvinger, van je andere hand, naar binnen. Pak met 
je wijsvinger het ringetje vast en plaats je middelvinger aan de achterkant van de cup.
5. Druk met de middelvinger Vi Cup in. Hierdoor zal de vacuüm doorbroken worden.
6. Hierna kun je de Vi Cup aan het ringetje voorzichtig naar buiten trekken (zie fig. 8).
7. De Vi Cup mag vervolgens omgespoeld worden en kan daarna weer ingebracht worden 
voor gebruik.
8. Of, kook de Vi Cup, aan het eind van je menstruatie, uit en berg deze op in het zakje.

Maat S (15ml)
Als je onder de 30 bent.

Nog geen kinderen hebt.
Bevallen bent via een keizersnede.

Maat L (20ml)
Als je boven de 30 bent.

Bevallen bent op de natuurlijke wijze.


