Kondom reklamer...
ARRIVA kondomer:
Så er du sikker på ikke at komme for tidligt !
AJAX kondomer:
Lige som jeg vil ha' det !
ALM. BRAND kondomer:
Alm. sund fornuft
BERLINGSKE kondomer:
Hvis du vil videre...
BT kondomer:
Så sker der noget!
DANSKE BANK kondomer:
Gør det du er bedst til!
DONG kondomer:
Giver energi til mere!
DSB kondomer:
Hvis tiden er vigtig!
FAKTA kondomer:
Det ta'r kun 5 minutter, men jeg vil så gerne ha', at du bli'r lidt længere...
FALCK kondomer:
Vi kommer inden for 45 minutter - med garanti!
FROSTIES kondomer:
De vækker en tiger i dig!
GEVALIA kondomer:
Når du får uventede gæster!
GILLETTE kondomer:
The Best a Man Can Get!
GINSENG kondomer:
Klarer hjernen, så du kan klare mere!
HTH kondomer:
Du får det lidt bedre hos HTH!

JYLLANDS-POSTEN kondomer:
Hvis De vil ride mere......
KINDER-ÆG kondomer:
Hele 3 ting på én gang!
KOHBERG kondomer:
Hvad skal jeg sige?
KVICKLY kondomer:
Så behøver du kun at komme et sted.
L'ORÉAL kondomer:
Fordi jeg fortjener det!
LANGELÆNDER kondomer:
Keeend den på knæk'et!
LIBERO kondomer:
Det føles trygt!
LÄTTA kondomer:
Hvis du har bestemt dig!
MOBILIX kondomer:
Samleje fremmer forståelsen!
NIKE kondomer:
Just do it!
NOKIA kondomer:
Connecting people!
OPEL kondomer:
A better way to arrive!
Otrivin kondomer:
Hvilken lettelse...
SCHULSTAD kondomer:
Så bærer du det bedste kondom med dig hjem!
STATOIL kondomer:
Vi har hvad du lige står og mangler!
TEFAL kondomer:
Det lige mig!

TOYOTA kondomer:
112% i orden!
TRYG-BALTICA kondomer:
Det handler om at være tryg!
TÆNDLÆGE kondomer:
Nul huller!
VICKS kondomer:
Ekstra stærke...
COCA-COLA kondomer:
The real thing!
DURACELL kondomer:
Keeps going and going...!
PRINGLES kondomer:
Once you pop, you can't stop!
KIMS kondomer:
Når du er sulten for sjov!
BURGER KING kondomer:
when you're hungry for the best!
WASA kondomer:
Du bli'r hvad du spiser!
ESTRELLA kondomer:
Makes good even better!
TV2 kondomer:
Go' sex... uden afbrydelser!
PAMPERS kondomer:
Inspireret af børn, designet af Pampers

