
   Vad är FemmyCycle? 
 
FemmyCycle är en menskopp som sätts i slidan och samlar upp blodet. En menskopp kan 
vara insatt 12 timmar i taget och användas både dag och natt. Sen töms den, tvättas av och 
sätts in igen. Oerhört enkelt när du sover, badar, vandrar, reser eller dansar. 
 
FemmyCycle är bättre för slidan än tamponger som kan torka ut slemhinnan och i vilka det 
kan växa bakterier. Att övergå till menskopp främjar en hållbar livsstil.  
Menskopp spar tid, pengar, energi och minskar sopberget - genom att engångsprodukter, 
ofta förpackade i flera lager, undviks. 
 
FemmyCycle är utvecklad av den prisbelönte professor Alfred Shihata, som också har tagit 
fram det genialiska cervixpessaret FemCap. 
FemmyCycle tillverkas i USA av 100% medicinsk silikon och innehåller inga färgämnen eller 
kemikalier. 
 
Designen är väsentligt förbättrad jämfört med de konventionella menskopparna. 
FemmyCycle är mer bollformad, är mjuk och flexibel, har ett handtag i stället för en 
obekväm pigg.  
Även spiralanvändare kan ha FemmyCycle utan att vara oroliga för att dra ut spiralen av 
misstag. 
Framförallt är den spillfri, med en smart pip som kan fällas ut för tömning. Rätt insatt är det 
en mycket liten risk för läckage. 
FemmyCycle är lätt att hålla ren, då den är klart genomskinlig, inte har några små hål och har 
en slät yta utan bokstäver i relief. 
 
För att passa de flesta finns FemmyCycle i tre storlekar. 
Normal, Låg Cervix och Petite: 
 
FemmyCycle Normal är för dem som blöder mycket eller har fött barn. 
Rymmer: 18-25 ml 
Diameter vid ringen: 40 mm 
Höjd utan handtag: 43 mm 
Höjd med handtag: 65 mm 
 
FemmyCycle Låg Cervix är för dem som har sin livmodertapp lite längre ned. Känn efter med 
fingret var du har din livmodertapp. Kan du föra in två fingerleder eller lite mer är Låg Cervix 
lämplig. Sitter tappen ännu längre ned, kan du inte ha FemmyCycle.  
Rymmer: 11-15 ml 
Diameter vid ringen:40 mm 
Höjd utan handtag: 38 mm 
Höjd med handtag: 50 mm 
 
FemmyCycle Petite är för tonåringar, de som inte fött, har sparsam blödning eller är lite 
mindre. 
Rymmer: 9-10 ml 
Diameter vid ringen: 35 mm 



Höjd utan handtag: 38 mm 
Höjd med handtag: 58 mm 
 
FemmyCycle är en exklusiv menskopp som därmed har ett högre pris. Den är betydligt mer 
komplicerad att tillverka, är av högkvalitativt material och importeras från USA. 
Ändå är den ekonomisk att använda jämfört med engångsprodukter. Att behöva köpa flera 
sorters menskoppar, som visar sig inte fungera, kan också bli dyrt. 
 
FemmyCycle passar både nybörjare och de som haft problem med andra menskoppar. För 
dem som har en lägre livmodertapp och inte kan använda FemmyCycle, eller vill ha en 
menskopp som fungerar för sex, så kan pessar användas i stället. 
 
För mer information se länkar. 
 


