ULTRA SKIN
PIJPMOND
Hoe dieper, hoe nauwer haar keel.
Het motortje draait, waardoor de
mond `pijp` bewegingen maakt.
Makkelijk schoon te Bestelnr. 1076
Nieuw!
maken. 3 standen.

Bestelnr. 1456

22,80

Opblaasbaar!

Sex
‘Poef’
met penis!
Deze plastieke `sex-zit-poef` bezit een zachte
realistische vibrerende jelly penis, die van
laag naar hoog gaat. De sexpoef bevat 2
handvatten en is aangesnoerd met vibratorkastje voor de penis. Incl. 2 AA batterijen.
Kleur: roze / Maat poef: 20 x 40 cm
Maat penis: 18 x 4 cm / Maat snoer: 75 cm lang

Vibrator

ECLIPSE 1000

Deze roterende penispop bevat
paarse kraaltjes (8 rijen van 4)
in 6 verschillende snelheden ter
stimulatie van de vagina spieren. Met geribbeld bevertje
met trillende tong voor de clitoris. Incl. 4 x AA batterijen.
Kleur: transparant
Maat penis: 15,5 x 3,5 cm
Maat bevertje: 7,5 x 2,5 cm
Maat kastje: 7,5 x 4 cm
Bestelnr. 1314

42,50

15,5 x 3,5 cm

Kleur: blanke huid
Diepte mond: 12 cm,
(zeer rekbaar materiaal)
4 mini penlight batterijen

78,85

Nieuwste #1
Artikelen

HAPPY END
OOK IN PAARS!

2 GRATIS
bijgeleverde
UR 5/sum
batterijen.
Ze zijn sterk en
klein en bovenal
niet zwaar.

Batterijtjes gaan met de plus
(+) naar boven. (= platte kant
v/d batterij). Variabel regelbare
trillingen. Pompje zuigt de beide
(transparante) plastic tepelcups
in één keer aan! Leuk voorspel.
Apparaatje voor man en vrouw.

Bestelnr. 1497

15,95
3 kleuren

Kleur: Paars
Vibrator: 5,5 cm
Cup voor de tepel: 5,5 cm
Incl. 6 horlogebatterijtjes

Kleur: roze, blauw en paars
Totale lengte: 12,7 x 3 cm
Penisring: 3 cm doorsnee

INTIEM TONDEUZE
Bestelnr. 1259

8,85

Inc.batterijen

Deze kleine roze plastic trimmer komt bij al uw intieme
plekjes die u zo goed mogelijk onbehaard wilt houden.
Met een extra roterende `kleinplekjes` trimmertje voor
de moeilijk te bereiken gedeeltes en een borsteltje om
tussentijds de losse haartjes te verwijderen.
AMSTERDAM

TM

Ceintuurbaan 248, 1072 GG Amsterdam - Tel: 020-6101741 Fax: 020-6105291
Openingstijden: Dagelijks 9.30 - 18.00 uur, Donderdag 9.30 - 21.00 uur
Zaterdag 12.00 - 17.00 uur, Zon- en feestdagen gesloten

23,95
PAARS

Deze mini clit
vibrator is waterproof, gaat in snelheid van zacht
naar hard en is
bevestigd aan een
handig ophangtouwtje. Klein,
maar fijn en gaat
gemakkelijk in uw
handtasje. Je
weet maar nooit...
Kleur: paars en roze
Maat:10 x 1,5- 3 cm
4x LR44 batterijen

ECLIPSE ULTRA 7
ANAAL PENISPOP
Bestelnr. 1035

42,65

18x3,5/4,5 cm

Vibrator in kop
Glow in the dark
Met aan- en uitknoppen
Multispeed in 7 trilstanden
Maat pop: 18 x 3,5/4,5 cm
Maat kastje: 7 x 4,5 cm
4x AA batterijen

CHOCOLATE
Bodypaint

Bestelnr. 1071

MINI CLIT
VIBRATOR

Bestelnr. 1248

13,95

Inl. 100 ml.

Aflikbaar en ruikt lekker.
Zoete chocoladesmaak.
Met handgemaakte kwast.
Luxe glazen fles met
Aziatische opdrukprint.
Cadeau met een knipoog,
spannender dan bonbons.
Ingredienten: Cacao, vanille,
suikerwater en citroenzuur.

G-SPOT 18
GEL

Bestelnr. 1332
Inh. 30 ml

,95

Bestelnr. 1319

12,80

10X1,5-3 CM

TM

SINDS 1969

TEPELZUIGERS
MET VIBRATIE

PUSSY AROUSER

BLUE &WHITE
VERZENDHUIS

BLUE &WHITE
AMSTERDAM

VERZENDHUIS

Voor een G-spot
orgasme! Plaats gel op
je vinger en ga bij haar
naar binnen. Zachtjes
strelen en in no-time
voelt ze haar eerste
orgasme opkomen...

O’MY CLITORIS

- Zeer zuinig in gebruik
- Speciaal voor de clitoris
- Spectaculaire resultaten!
Actie
Vraag GRATIS een `probeer monstertje` aan.
(max. 1 per adres) Bestelnr: 1144C

Gel

Bestelnr. 1144

14,95
14 ml

(Winkelwaarde € 3,95).
Bel of mail ons maar even!
En vermeld als onderwerp:
‘Ik wil O`My Clitorisgel gratis
proberen!’ Het `monstertje` wordt
u zonder verdere verplichtingen,
gratis toegezonden.

VIBRATOR/PENIS
HULS
Bestelnr. 1322

4,85

7 X 3 CM

TEPELRING
MET ZUIGERS
10-delige set,
in twee maten.
Vergroot de tepels
Pompjes: 9 cm

10,50

Kleur: transparant en paars
Maat: 7 x 3 cm
Uitgerekt: 20 cm breed, 30 cm lang

Electrisch
Clitorispompje

Dit is nou echt een klaar-komwapen! Je maakt het zuigmondje een beetje nat. Schakel het
pompje in met het zwarte aan/uit
knopje. Het mondje zuigt zich
nu automatisch vast. Schuif
het aan/uit knopje de andere
kant op en `t zuigmondje
begint te vibreren. Maximaal
10 min later: Orgasme!
Lekker formaat: 7 cm
lang, 2,5 cm doorsnee
(mondje).
Bestelnr. 1269

56,85

VIBROSEX!

VIBRAT0R
- Motor zit in kop.
- Goede vibrator, trilt goed!
- Bestseller in onze winkel!
- Incl 3 minipenlights.
- Metalen huls is heel glad.
Je zou verwachten dat het
randje (waar de huls kan
worden afgeschroefd) scherp
is, maar je voelt er niets van.
Is echt heel mooi afgewerkt!
Kleur: zilver/paars
Maat: Totaal 22 x 3 tot 4 cm
Paars (anale gedeelte):
- 11 cm lang x 2,5 tot 3 cm
- Metalen huls: 13 x 3 tot 4 cm

R-Bit oftewel Stampertje,
het geile draadloze konijn
heeft een trilei met intense
trillingen (1 snelheid) in
zich verstopt. Ook heeft
hij een vingerhuls waar
uw vinger of vibrator door
moet. Hij gaat net zolang
door totdat een orgasme
bereikt is!

R-BIT
TRILKONIJN
Kleur: transparant
Maat: Totaal 10 cm
- Trilei: 7 x 2 cm
Batterij:1 R1(UB), 1,5 V.

8,95

Inh. 500 ml

METALEN 2 IN1
43,95

Open aan beide kanten. Met bobbels en
stekels. Schuif de stretchy huls om de
vibrator/penis. De knobbels zorgen voor
een stimulatie van de vaginaspieren,
waardoor de vrouw overgevoelig raakt en
het ene na het andere orgasme krijgt.

Bestelnr. 1217

9 CM

2 IN 1

Een intense massage
zorgt voor een goede
doorbloeding en maakt
de huid gevoeliger. Voor
alle huidtypen, niet irrtiterend, reukloos, waterafwasbaar, geringe invloed
op latex.

met Pheromonen

Bestelnr. 1312

Bestelnr. 1204

ZWEEP MET
PRIKKELDRAAD

MASSAGEMELK
‘SOFT & TENDER’

Bestelnr. 1254

23,95

Stampertje

Metalen
Zweep
Handvat: 20 cm
Strengen: 40 cm

Te gebruiken als correctieof kietelzweep!
De strengen zijn
gemaakt van
zacht leder en
`kletsen` lekker!
Een handige lus
zorgt ervoor dat je
hem overal kunt
ophangen. Verkrijgbaar
in rood of doorzichtig handvat.

Bestelnr. 1041

29,50

Masters only!

Bestelnr. 1013

36,95

doorzichtig/rood

Handvat: 24 x 3 cm
Strengen: 27 x 3 cm

Chique, moderne zweep. Ca. 20 strengen (gemaakt
van synthetisch koord).`Venijnig` zweepje (maakt
striemen bij hard gebruik).Handige lus zodat u hem
om de pols kunt dragen. Zeer geschikt voor strenge
meesteres met ervaren slaaf. Vanwege het materiaal
van de strengen raden wij beginners aan om zachtjes
te beginnen?

Goed voor 60x!

Bestelnr. 1329

24,80

Inh. 15 ml

Anaal spray

www.blue-white.nl ‘Mr. Ease’

Anusvinger
MET MOTOR
OOK IN HARD ROZE!

Met de anusvinger kunt u alle
diepgelegen plekjes in uw
lichaam bereiken zonder iets te
beschadigen of pijn te doen.
Ook zeer geschikt om de eerste
stappen te zetten naar anale sex.
Kleur: paars en hard roze
Lengte: 28 cm (hele apparaat )
21 cm (alleen `vinger`+ huls)
Doorsnee onder: 3,5 cm
Doorsnee vinger: 2 cm
Bestelnr. 1094

32,95

Trilt en draait!

Voor een gemakkelijke en pijnloze
anale penetratie!
Mr. Ease zorgt
ervoor dat de sluitspier zich goed
ontspant en ontkrampt, Het heeft dus een ontspannend effec, maar verdooft de anus niet.

S/M PRIK RADARTJE
Officieel genaamd: `sensibiliteitsmeter`.
Ga met dit prikradartje langs alle gevoelige
plekjes van je partner. Rol hem steeds
harder over de huid. De eerste rode
striemen zijn zichtbaar... doe je
Bestelnr. 1018
18 cm lang
partner pijn, laat hem
genieten!
,95
Kleur: chroom
Maat: 18 cm lang
Stekels: 0,5 cm lang
`Prik` wieltje:1,8 cm doorsnee

21
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