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BLUE &WHITE
AMSTERDAM

VERZENDHUIS

WATER
BASIS

Bestelnr. 1499

22,50
Inh. 240 ml

Deze waterbasis
glijmiddel van Swiss
Navy is een eerste klas
glijmiddel die gezien
mag worden. Hij plakt
niet, is veilig voor
erotische speeltjes en
is getest op allergie.
De fles bevat een "lekvrije" pomp die je op
slot kunt draaien.

Bestelnr. 1360

12,95
Inh. 120 ml

Bestelnr.1499A

Bestelnr. 1027

29,95

7,75

Inh. 480 ml

Inh. 60 ml

SILICONE

De siliconebasis van
Swiss Navy behoort op
dit moment tot één van
de beste in z’n soort.
Deze silicone formule
is uitstekend. Hij voelt
uiterst natuurlijk aan en
geeft je het gevoel dat
j e geen glijmiddel
gebruikt. Hij droogt
niet snel uit en je huid
voelt zijdezacht aan.
Ontdek de nieuwe
generatie!

Bestelnr. 1468

29,75
Inh. 240 ml

Bestelnr.1468A

45,90
Inh. 480 ml

HET MERK
VAN ‘T BESTE
SILICONE &
WATERBASIS
GLIJMIDDEL

Bestelnr. 1335

17,90
Inh. 120 ml

presenteren

pleasure products

REE Happy Pleasure products

Voor blije mensen met zin voor passie en erotiek is er een nieuw tijdperk aangebroken.
Om te spelen, ontdekken, voelen en te genieten krijg je voor taan een nieuwe par tner.
Functionaliteit zit gevat in een prachtig design en geven deze "pleasure products" een pure
uitstraling. De "Happy"-reeks van REE is zacht voor uw budget en telt 6 nieuwe speelkameraadjes.

GEZIEN &
GETEST
TIJDENS DE
VENUS 2007
IN BERLIJN
HAPPY DUO

HAPPY SINGLE

HAPPY LITTLE

HAPPY ONE

HAPPY RING

HAPPY BALLS

Bestelnr. 1226

9,90

Inh. 60 ml

BLUE &WHITE
VERZENDHUIS

en

AMSTERDAM

TM

www.blue-white.nl - e-mail: klantenservice@blue-white.nl
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
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TPE / TPR
Thermo Plastic Elastomers of Thermo Plastic
Rubber is een nieuw materiaal met
levensechte kwaliteiten.
TPE/TPR is een zeer hoge klasse kunststof, dat de
uitstraling, het gevoel en de elasticiteit van de conventionele thermoset rubber combineer t met het
efficiëtie van plastic. TPE/TPR is een zuiver en veilig
materiaal voor verscheidene toepassingen.

HAPPY BALLS

Een van de meest belangrijkste kenmerken is de uitstekende elasticiteit en zachte, flexibele oppervlakte.
Meer en meer wordt dit materiaal gebruikt voor
vervanging van latex en PVC voorwerpen.
(Latex bijvoorbeeld kan allergische reacties
veroorzaken bij mensen.)

HAPPY SINGLE

- Zachte staafvibrator met
traploos instelbare vibratie.
- Zijn vorm maakt de
H a p py S i n g l e u i t e r m a t e
geschikt voor vaginale penetratie.
- Gemakkelijk te reinigen.
- Formaat: 17,5 cm hoog
(zonder kastje) en 3,5 cm breed.

De TPE/TPR producten zijn ontworpen om een zacht
en een elastisch gevoel te verschaffen.

-

HAPPY LITTLE

Soepele en zachte kleine staafvibrator met traploos instelbare vibratie
voor vaginaal en anaal gebruik.
De Happy Little is ideaal als eerste kennismaking met sex-speeltjes.
Gemakkelijk te reinigen.
Bestelnr. 1210
Formaat: 15 cm hoog (zonder kastje) en 3 cm breed

24,95

Happy Little

Bestelnr.1080

19,65

Happy Ring

-

HAPPY RING

Vibrerende penisring met clitorisstimulator in een ergonomisch design.
Bij penetratie geeft deze Happy Ring een krachtige vibratie die heerlijk opwindend is voor
zowel man als vrouw. De lustkogel kan ook apart als stimulator aangewend worden.
Gemakkelijk te reinigen.
Formaat: doorsnee cockring 3,5 cm, lengte aanhangsel 4 cm.

Bestelnr.1210A

29,50

Happy Single

- Genotsballetjes om vaginaal in te brengen. De ingekapselde kogeltjes kunnen
vrij bewegen en zorgen voor een intens genoten zijn tevens de ideale training voor
uw bekkenbodemspieren.
- Hun mooi en naadloos design is ideaal om te reinigen. Geniet waar en wanneer
u wil van de subtiele opwindende gevoelens die deze Happy Balls u bieden.
- Formaat: lengte (totaal) 20 cm en 3,5 cm breed.
Bestelnr.1488

17,50

Happy Balls

HAPPY DUO

Bestelnr. 1334

21,95
Happy One

HAPPY ONE

- Vibrerend eitje met traploos instelbare vibratie.
Geeft zowel vaginaal als clitoraal genot.
- Experimenteer met de Happy One en
ontdek hoeveel plezier dit kleine eitje u en uw
partner kan bieden.
- Gemakkelijk te reinigen.
- Formaat eitje: 7,5 x 3,5 cm

- Zachte duo-vibrator met
onafhankelijk instelbare vibratiesnelheden van zowel de staaf als
de clitorisstimulator.
- De kop kan roteren in twee
richtingen en zijn draaicirkel kan
gewijzigd worden.
- Voor intens genot is de
Happy Duo uw ideale partner.
- Gemakkelijk te reinigen.
- Formaat: 18,5 cm hoog
(zonder kastje) en 3,5 cm breed.
Bestelnr. 1401

46,80
Happy Duo

