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Bestelnr. 1329
Inhoud: 15 ml

24,80

Spuitbus voor ca. 45 keer!

Anale
sex?
zonder pijn!

Bestelnr. 1329A
Inhoud: 20 ml

20,95

Spuitbus voor ca. 60 keer!

Hoe werken anale sprays?
Deze sprays zorgen ervoor dat de sluitspier zich goed
ontspant en minder verkrampt, waardoor voor iedereen een
pijnloze en soepele anale penetratie mogelijk wordt. Het
heeft een ontspannend effect, maar verdoofd de anus niet:
uw `gaatje` wordt dus niet gevoelloos en het lustgevoel
tijdens sex vermindert beslist niet.

Bestelnr. 1225
Per paar

3,95

LUSTVINGERS
Kleur: zwart en huid
Maat: 8 x 2,5 cm

De kunst van het liefdesspel
ligt nog altijd in het voorspel,
zo blijkt uit een oude omschrijving van dit artikel uit een van
onze 1e katalogussen (1820):
`Men neme een`lustvinger`
schuift hem om den vinger en
douwt hem bij mevrouw in d`r
hol. Van voor of van achter, het
blijft grote lol!`
Alleen voor de nostalgie zou
je ze toch kopen? Per 2 stuks!

Gebruiksaanwijzing:
Spuit de spray direct op de anus of op uw vingertoppen.
Wrijf nu de anus zachtjes in en neem daar de tijd voor! Het
product moet 100% worden opgenomen door de huid,
gemiddeld duurt dit ca 3 tot 10 minuten. Zodra het gaat
werken is dit direct voelbaar aan de ontspanning van de
kringspier. Het is gewoonlijk voldoende om 1 of 2 keer te
sprayen om de anus te ontspannen.
Wilt u verder? Breng dan wat extra spray aan op uw vingers
(of dildo) en `vinger` het kontje dmv draaiende bewegingen steeds dieper. Lukt dat met twee vingers? Dan is een
pijnloze en soepele anale penetratie nu ook voor u mogelijk!
Niet vergeten: Onze sprays kunnen tijdens sex natuurlijk
gewoon worden `bij`gespoten (mits gewenst) maar pas
op dat je (vooral in het begin) niet te overmoedig wordt!
De kont (van zowel man als vrouw) is namelijk niet alleen
een `gat` met een kringspier. Het is een ingenieus gedeelte
van ons lichaam, maar ook een essentieel onderdeel van
een nog ingewikkelder spijsverteringsstelsel. Spelen kan
dus geen kwaad, forceren wel!

