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Vernieuwd

24,
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Gaat helemaal
in de vagina Multispeed motor

Strak tegen de clitoris

15 cm

5 cm

Geheel vernieuwde G-punt vibrator
Speciaal ontworpen om vrouwen een G-punt orgasme te

bezorgen. De Blue & White onthoeker is voorzien van
ribbels voor clitoris stimulatie, is waterdicht en multispeed.



Gefeliciteerd!
Bent u de gelukkige bezitter
van de totaal vernieuwde
Blue & White onthoeker? Dan 
feliciteren wij u met uw aan-
schaf! Eindelijk een vibrator
speciaal ontworpen om het vrou-
welijk lichaam te verwennen.

Het G-punt,
wat is dat?
Iedere vrouw heeft een heel gevoelig
plekje in haar vagina. Dit plekje (het G-Punt) is heel belangrijk voor de
vrouwelijke seks beleving. Als u weet dat ongeveer twee derde van de vagina 
bijna geen zenuwcellen bevat, dan kunt u zich wel voorstellen wat een erva-
ring het moet zijn om opeens te ontdekken dat er een plekje in je lichaam 
zit waarmee een orgasme kan worden opgewekt dat zijn weerga niet kent! 
En vanaf vandaag behoort u ook tot de mensen die deze kans niet voorbij 
laten gaan....

De vernieuwde onthoeker
De Blue & White onthoeker is ontworpen 
in samenwerking met het Duitse bureau 
voor seksuele voorlichting. Het materiaal 
is zacht en neemt snel de lichaamstempe-
ratuur aan, de vorm maakt het mogelijk om 
de vibrator heel precies naar het G-Punt 
te begeleiden, terwijl de trillingen helpen 
het G-Punt op te zoeken. Als er een prijs 
zou worden uitgeloofd voor de beste vibrator van het jaar dan had de totaal
vernieuwde Blue & White onthoeker met glans gewonnen!

Bezoek onze gezellige winkel: 



Waar zit het G-punt?

De onthoeker is dan misschien iets nieuws, het G-Punt beslist niet.
Het werd namelijk al in de vijftiger jaren ontdekt door Dr. Grafenberg uit
Duitsland. Veel vrouwen vertelden hem dat zij soms een orgasme hadden
dat niet van de clitoris afkomstig was. Tijdens het onderzoek dat daarop
volgde, vond hij een kleine klier langs de urinebuis in de vagina vlak
achter het schaambeen. Door lichte stimulatie van deze klier met bijv.
de vinger of vibrator (zie afbeelding) zwelt het kliertje op tot een
klein bobbeltje. Het G-Punt is dan goed voelbaar en klaar om
een heerlijk orgasme te veroorzaken!
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Het G-punt ‘‘Orgasme’’
Nadat het G-Punt gevonden was, kregen de vrouwen de opdracht om verder
op onderzoek uit te gaan met hun partner. De dagen daarna kwamen bijna
alle vrouwen terug bij Dr. Grafenberg met de mededeling dat door 
verdere stimulatie van het G-Punt een orgasme ontstond dat heel anders 
voelde dan het voor hun bekende orgasme via de clitoris. Dit orgasme 
voelde warmer, tintelde door tot in de buik, was veel heviger en meerdere 
malen achter elkaar te bereiken. Het was een totaal nieuwe ervaring!!



Even vrouwen onder elkaar
Dit ‘vaginale’ orgasme is vooral in het begin een hele belevenis.
Zo is het mogelijk dat er meer vocht wordt afgescheiden dan 
gewoonlijk. Daar moet je niet van schrikken, dat is heel normaal. 
Je lichaam is toch ook meer opgewonden dan gewoonlijk..?? Als 
je eenmaal weet hoe je lichaam reageert op de vibrator, dan ga je 
het natuurlijk ook uitproberen m.b.v. de penis van je partner. Het is 
dan verstandig om achterlangs de vagina binnen te komen omdat 
uit onderzoek blijkt dat op deze manier het G-Punt het makkelijkst 
wordt gevonden. Mocht het nou niet in één keer lukken, geef dan niet 
meteen de moed op! Er zijn heel veel vrouwen die zich pas na langere  
tijd op hun gemak voelen en daarom dan pas hun G-Punt vinden...

Bestelnr. 1165A
Maat: 21 x 4 cm

17,
95

Natuurlijk verkopen wij ook nog steeds 
het oude vertrouwde model (zie foto). 
Uitgevoerd in extra zacht en warm 
aanvoelend materiaal, met regelbare 
trilmotor en de unieke bocht in de 
robuuste kop waarmee je ook jouw
G-Punt makkelijk kunt vinden.
Let  wel op: deze vibrator is ca. 5 cm 
groter dan de nieuwe versie en heeft 
geen aparte clitoris stimulator. Wél nog steeds
onze wereldberoemde GRATIS batterijen. Alleen bij 
Blue & White! Meer info?

Bel ons gerust:
(020) 610 3341

Liever de ‘‘Ouwe’’ vertrouwde?


