Producten Liefdestuin
Je kunt op een eenvoudige manier je product uitkiezen en bestellen.
1. Maak uit ons productaanbod hieronder een of meerdere productkeuzes.
2. E-mail naar depassiecoachnederland@gmail.com of gebruik het contactformulier op de website van De Passiecoach Nederland:
i. Je productkeuze(s) plus eventueel bijzonderheden zoals kleur.
ii. Je naam en adres.
iii. En of je het bij een dichtstbijzijnde ophaalpunt wilt ophalen. Wil je dat niet dan hoef je niets in te vullen.
3. Maak je bestelbedrag plus portokosten van € 5,- over naar M.L. Angenent, NL81 INGB 0003076275.
4. Als we je betaling ontvangen hebben verzenden wij je bestelling.
5. Alle verzendingen, zowel brievenbuspost als pakketpost, kost E. 5,- aan portokosten.
6. Bij alle producten is al een standaardkorting toegepast van minimaal 10% en bij de meeste producten nog extra.
7. Je bestelling wordt zo snel mogelijk verzonden.

Accessoires
Oplader 5V EU.
Voor als je vibrator een USB-oplader heeft maar je toch een stroomnet
oplader wilt.

Van USB naar stekker

€ 14,95 per stuk

Bad / Douche
Duckie klein
Het klassieke vibrerende badeendje. Het beschikt over een stille motor en is
waterproof. Dat is onder het warme water stilletjes genieten.
Duckie wordt geleverd in een box en is een verrassend cadeautje voor jezelf
of een ander!

Waterproof | Rubber | Inclusief 1 AAA-batterij | Maat:
7,3x4,5x7,6 | Kleuren: Zwart of Geel

Van € 17,95 voor
€ 14,95 per stuk

Douche handgreep
Ben je gewend af en toe te vrijen onder de douche? Dit handvat geeft net
even wat meer houvast voor een fijner en steviger ervaring. Zuigt zich vacuüm
aan de douchewand.

Kleur: wit

Van € 19,95 voor
€ 14,95 per stuk

Puff spons
Vibrerende puff spons voor heerlijke massage onder de douche of in bad.

2 x Micro-batterijen worden meegeleverd

Van € 26,95 voor
€ 15,95 per stuk

Beginners handboeien set
Met dit beginners setje kunnen jullie oefenen in wederzijds vertrouwen. Maar
ook het gevoel is intenser als je niet kunt zien wat je partner gaat doen. Kun je
ontvangen? Of ben je het liefst degene die geeft?

Gratis een zachte dubbel gelaagde blinddoek.
Zachte beginnersboeien met klittenband. Alleen in het
zwart.

€ 15,95 per stuk

Lelo ‘binden en blinden’
Twee luxe Lelo producten ineen. Een prachtige zijdezachte blinddoek om in
vertrouwen af te wachten waar je wordt aangeraakt. En een prachtige
zijdezachte handenbinder om te voorkomen dat je actief wordt maar in staat
wordt gesteld om te ontvangen. Een avontuur waarbij deze beide producten
zeker aan zullen bijdragen.

Blinddoek: De band heeft aan de achterzijde elastiek
zodat het goed past. Tevens twee lange linten om de
blinddoek gracieus om te binden. Zijden | Lengte 60
cm. | Breedte 4,5 cm. | Hoofdomtrek 58 cm. | Paars

Van € 99,95 voor
€ 79,95 per set

Lelo zijden handenbinders
Een prachtige zijdezachte blinddoek om in vertrouwen af te wachten waar je
wordt aangeraakt.

De band heeft aan de achterzijde elastiek zodat het
goed past. Tevens twee lange linten om de blinddoek
gracieus om te binden. Zijden | Lengte 60 cm. |
Breedte 4,5 cm. | Hoofdomtrek 58 cm. | Zwart of rood

Bondage

Handenbinders: Het zijden lint kan zo strak of losjes
worden vastgebonden als de partner wenst. Maten: 22
cm x 6,8 cm. | Lengte 150 cm. | Paars

Van € 49,95 voor
€ 45,95 per stuk

Condooms
Varia
Twintig gevarieerde condooms door ons gekozen. Van alles wat. Laat je
verrassen.

20 stuks | Breedte: divers | Materiaal: latex

Hartvormige condooms
De roodgekleurde condooms zijn verpakt in een unieke hartvormige
verpakking zodat het geven en gebruiken een romantisch spel kan zijn.

10 stuks | Breedte: 54 standaard | Structuur:
glad | Kleur: rood | Glijmiddel: ja, niet zaaddodend
| Materiaal: latex | Reservoir: ja

Geldig tot en met januari 2019. Je kunt ze tot ver over datum gebruiken of
gebruiken om schoon te vrijen.

Let op: dit product wordt uit de verpakking gehaald en
per envelop discreet verzonden om verzendkosten te
besparen!

Just Safe condooms
Een voordeelverpakking met 5 Just Safe Condooms. Een standaard condoom
voorzien van anatomische vorm en siliconen glijmiddel. Dit standaard
condoom ruikt niet naar rubber vanwege het subtiele vanille mask dat aan dit
condoom is toegevoegd.

5 stuks per pakje | Lengte: 19 cm., Breedte:
5,6 | Structuur: glad | Kleur: transparant | Glijmiddel:
ja, niet zaaddodend | Materiaal: Natuurlijk Rubber
Latex | Reservoir: ja | Geur: geen rubbergeur vanwege
lichte vanillemask

€ 4,00 per 20 stuks

Let op: dit product wordt uit de verpakking gehaald en
per envelop discreet verzonden om verzendkosten te
besparen!

Van € 6,50 voor
€ 2,50 per 10 stuks

Van € 15,45 voor
€ 13,45 per 3 pakjes

Let op: dit product wordt uit de verpakking gehaald en
per envelop discreet verzonden om verzendkosten te
besparen!
Durex condooms Taste Me
Twaalf gekleurde condooms met de smaken:
- 3 x Oranje condooms met sinaasappel smaak
- 3 x Rode condooms met aardbei smaak
- 3 x Gele condooms met banaan smaak
- 3 x Groene condooms met appel smaak

12 condooms | Breedte: 53 | Structuur: glad, extra
sterk en dun | Geur: ja | Kleur: diverse kleuren
| Glijmiddel: ja, niet zaaddodend | Materiaal: latex
| Reservoir: ja
Let op: dit product wordt uit de verpakking gehaald en
per envelop discreet verzonden om verzendkosten te
besparen!

€ 12,95 per pakje

Wingman condooms
Een Wingman condoom is een revolutionair ontwerp. Het is een ‘bijna zonder’
ervaring!
Zeer dun transparant condoom met glijmiddel met 2 handige vleugeltjes om
het condoom makkelijker om te doen.

8 stuks | Breedte: 56 | Structuur: glad, extra dun
| Kleur: transparant | Glijmiddel: ja, niet zaaddodend
| Materiaal: latex | Reservoir: ja

Durex condooms Real Feeling
Deze Durex Real Feeling condooms zijn extra dunne condooms en hebben een
Easy-On-pasvorm met een reservoir. Kan gebruikt worden met glijmiddel op
water- en silicone basis.
Ook geschikt voor mensen met een latex allergie.

10 condooms | Breedte: 56 | Structuur: glad, extra
sterk en dun | Kleur: transparant |
Glijmiddel: ja, niet zaaddodend | Materiaal: latex
| Reservoir: ja.

Durex condooms Elite – losse verkoop
Extra dunne condooms die zijn voorzien van extra glijmiddel.
Losse verkoop per 30 stuks.

Breedte: 56 | Structuur: glad, extra sterk en dun
| Kleur: transparant
Glijmiddel: ja, niet zaaddodend | Materiaal: latex
| Reservoir: ja

€ 7,95 per pakje

Let op: dit product wordt uit de verpakking gehaald en
per envelop discreet verzonden om verzendkosten te
besparen!

€ 18,95 per pakje

Let op: dit product wordt uit de verpakking gehaald en
per envelop discreet verzonden om verzendkosten te
besparen!

Van € 30,- voor
€ 15,00 per 30 stuks

Let op: dit product wordt uit de verpakking gehaald en
per envelop discreet verzonden om verzendkosten te
besparen!
Durex condooms Extra Large – losse verkoop
Een ruimere pasvorm voor extra comfort en plezier.
Losse verkoop per 30 stuks.

12 condooms | Breedte: 57 | Structuur: glad, extra
sterk en dun | Kleur: transparant | Glijmiddel: ja, niet
zaaddodend | Materiaal: latex | Reservoir: ja
Let op: dit product wordt uit de verpakking gehaald en
per envelop discreet verzonden om verzendkosten te
besparen!

Van € 30,- voor
€ 15,00 per 30 stuks

Durex condooms Pleasure Max – losse verkoop
Met stimulatieribbels en nopjes. Losse verkoop per 30 stuks.

Breedte: 56 | Structuur: glad, extra sterk en dun
| Kleur: transparant | Glijmiddel: ja, niet zaaddodend
| Materiaal: latex | Reservoir: ja

Van € 30,- voor
€ 15,00 per 30 stuks

Let op: dit product wordt uit de verpakking gehaald en
per envelop discreet verzonden om verzendkosten te
besparen!

Durex condooms Extra Safe
12 goede standaard voorgevormde condooms.

Breedte: 56 | Structuur: glad, extra sterk en dun
| Kleur: transparant | Glijmiddel: ja, niet zaaddodend
| Materiaal: latex | Reservoir: ja

€ 9,95 per pakje

Let op: dit product wordt uit de verpakking gehaald en
per envelop discreet verzonden om verzendkosten te
besparen!
Durex condooms XL Power
Een ruimere pasvorm voor extra comfort en plezier.

12 condooms | Breedte: 57 | Structuur: glad, extra
sterk en dun | Kleur: transparant
Glijmiddel: ja, niet zaaddodend | Materiaal: latex
| Reservoir: ja

€ 11,95 per pakje

Let op: dit product wordt uit de verpakking gehaald en
per envelop discreet verzonden om verzendkosten te
besparen!
Durex condooms Intens Orgasmic
De condooms zijn voorzien van een verwarmende, verkoelende en tintelende
gel.

10 stuks | Breedte: 56 | Structuur: Ribbels en nopjes
| Kleur: transparant | Materiaal: latex | Reservoir: ja |
Desirex Gel, voor een verwarmende, verkoelende en
tintelende sensatie | Speciaal voorgevormd PleasureFit met reservoir voor meer comfort | Natuurlijke
rubber/latex | Dermatologisch getest.

€ 13,95 per pakje

Let op: dit product wordt uit de verpakking gehaald en
per envelop discreet verzonden om verzendkosten te
besparen!

Beppy Tampons dry of wet
WET
Onzichtbare tampons om mee te vrijen of naar de sauna te gaan.
Het inbrengen gaat comfortabel, omdat de Beppy Comfort Wet is bevochtigd
met Lacta-gel, die tevens de natuurlijke zuurgraad van de vagina ondersteund.
Het is gemakkelijk te verwijderen dankzij het handige uitneemgaatje en past
altijd goed, omdat het materiaal de vorm van het lichaam aanneemt. Deze
tampon is ontwikkeld door een vrouwelijke ingenieur in nauwe samenwerking
met de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.
8 stuks | Natte tampon vanwege de Lacta-gel | Ondersteund zuurgraad van
vagina.

Beppy Tampons Wet is een speciale, frisse draadloze
tampon. Beppy Wet is veilig en onzichtbaar, geschikt
voor seks, sauna, sporten en zwemmen tijdens je
menstruatie periode.
Let op: dit product wordt uit de verpakking gehaald en
per envelop discreet verzonden om verzendkosten te
besparen!

Van € 14,95 voor
€ 12,95 per pakje

DRY
Hetzelfde als de WET variant maar dan zonder Lacta-gel.
8 stuks

Geschenken
Sensueel Red
Een heerlijk en handig geschenk en zeker een mooi cadeau om aan iemand te
schenken of om zelf te gebruiken.

De Sensual Red inhoud is sensueel en speels:
- Hete massage olie: Strawberry Hot oil 30 ml airless
- Geparfumeerde en drijvende kaarsen Passion Red
- Strawberry Glijmiddel 30 ml
- Geurende rozen Extase blaadjes

Van € 21,95 voor
€ 16,95 per pak

Sensueel Gold
Een heerlijk en handig geschenk en zeker een mooi cadeau om aan iemand te
schenken of om zelf te gebruiken

De inhoud is sensueel en speels:
- Stimulerings gel: Plaisir Pour Elle airless 30 ml
Stimulant Intense Gel for Her
- Masker: Blind Fantaisies Mask
- Strawberry Glijmiddel 30 ml
- Geurende rozen Extase blaadjes

Van € 27,95 voor
€ 22,95 per pak

Vrij je Schilderij (Witte ondergrond)
Samen vrijen jullie een expressionistisch schilderij op canvas. Jullie liefde voor
eeuwig vastgelegd tijdens een romantische avond. Alleen je geliefde en jij
weten hoe het schilderij tot stand is gekomen.

Andere mogelijkheden:
Houd je niet van spannend abstract waarvan alleen
jullie de betekenis kennen? Schilder dan samen je
eigen voorstellingen. De onderwerpen zijn natuurlijk
oneindig.

Van € 74,00 voor
€ 54,00 per 1 koker

Schilderij is een prachtig cadeau aan jullie beiden, maar ook een origineel
cadeau met veel symboliek om te geven bij een trouwerij, verloving of op
Valentijnsdag. Het is mooi verpakt in een stijlvolle koker, prachtig om te
krijgen, leuk om te geven.

Kleur: inclusief zwarte verf
Wanneer het schilderij opgedroogd is kan het
eenvoudig op een houten frame (niet meegeleverd)
gespannen worden waarop het vastgeniet kan
worden. Of professioneel laten inlijsten.

Kies xtra verf:
Rood € 6,50
Blauw € 6,50
Zwart € 6,50
Wit € 6,50

Vrij je Schilderij (Donkere ondergrond)
Samen vrijen jullie een expressionistisch schilderij op canvas. Jullie liefde voor
eeuwig vastgelegd tijdens een romantische avond. Alleen je geliefde en jij
weten hoe het schilderij tot stand is gekomen.
Schilderij is een prachtig cadeau aan jullie beiden, maar ook een origineel
cadeau met veel symboliek om te geven bij een trouwerij, verloving of op
Valentijnsdag. Het is mooi verpakt in een stijlvolle koker, prachtig om te
krijgen, leuk om te geven.

Andere mogelijkheden:
Houd je niet van spannend abstract waarvan alleen
jullie de betekenis kennen? Schilder dan samen je
eigen voorstellingen. De onderwerpen zijn natuurlijk
oneindig.
Kleur: inclusief witte verf
Wanneer het schilderij opgedroogd is kan het
eenvoudig op een houten frame (niet meegeleverd)
gespannen worden waarop het vastgeniet kan
worden. Of professioneel laten inlijsten.

Van € 74,00 voor
€ 54,00 per 1 koker
Kies xtra verf:
Rood € 6,50
Blauw € 6,50
Zwart € 6,50
Wit € 6,50

Glas
Glazen dildo Castillo
Transparante Dildo van glas. De dildo heeft ribbels voor vaginale massage, ligt
lekker in de hand. Deze elegante en luxe dildo is met oog voor detail en met
de hand gemaakt.

Gemakkelijke reiniging | Houdt warmte en kou vast
voor een verhoogde stimulatie | Alle glijmiddelen |
Kleur: Doorzichtig | Materiaal: 100% Glas |
Waterproof: Ja | Phthalatevrij: Ja (dus geen
weekmakers) | Lengte: 18 cm. Diameter: 3,5 cm.

€ 24,95 per dildo

Glazen butt-in klein
Een transparante en luxe glazen butt-in. Door de toelopende top gemakkelijk
in te brengen. Ideaal voor de beginnende anale seks liefhebbers. De maat is
klein en veilig. De smalle hals zorgt ervoor dat de anaal plug goed blijft zitten.
Het geeft een heerlijke extra stimulatie, is gemakkelijk te reinigen (glas is
hypoallergeen en niet poreus) en mooi om te zien. Een paar minuten onder de
warme of koude kraan voor de temperatuur die je verlangt.

Materiaal: glas | Lengte 8 cm | Diameter 2,5 cm |
Kleur: transparant | Hypoallergeen | Niet poreus |

€ 24,95 per pak

Love Glijmiddel cachet - waterbasis
Dit kwalitatieve glijmiddel uit Australië is gemaakt op waterbasis. Daardoor is
het zeer geschikt voor gebruik met condooms en erotische speeltjes!

Eén Love Glijmiddel bevat 3 sachets van 4 ml.

€ 3,85 per doosje

Glijmiddelen

Pjur Woman aqua – waterbasis
Speciaal voor de vrouw met een gevoelige huid rondom de genitaliën.
Zelfs wanneer de vochtigheidsbalans van de slijmvliezen verstoord is - door
stress of hormonale onevenwichtigheid, door medicatie of een operatie,
tijdens de menopauze of na een bevalling - kan je als vrouw dankzij Pjur
Woman Aqua je seksualiteit volop beleven en verder ontdekken.

Waterbasis | veilig met condooms | 100 ml.
| Glijmiddel op waterbasis | Vrij van siliconen, parfums
en conserveringsmiddelen | Dermatologisch getest en
geschikt voor dagelijks gebruik | Smaak- en
geurneutraal | Veilig te gebruiken met alle condooms
en speeltjes | Makkelijk af te spoelen onder de douche
| Zorgt voor een zijdezacht gevoel op de huid

€ 12,95 per flesje

Durex Play Sensitive - waterbasis
Play Feel/Sensitive is een klassiek en heerlijk fris glijmiddel op waterbasis.

Waterbasis | Niet plakkerig of vettig aan |
condoomveilig | 50 ml.

€ 8,95 per flesje

Durex Play Warming – waterbasis
Durex Play Warming is een verwarmend glijmiddel.

Water oplosbaar | Niet vet | Geurloos | Transparant |
50 ml.

€ 9,95 per flesje

Durex Play Strawberry – waterbasis
Durex Play Sweet Strawberry met een heerlijke aardbeiensmaak en -geur.

Waterbasis | Vlekt niet | Condoom vriendelijk |
Huidvriendelijk | 50 ml

€ 9,95 per flesje

Durex Play cherry – waterbasis
Zacht glijmiddel met een zoete kersensmaak.

Suikervrij | Oplosbaar in water | veilig met condooms
en vibrators | 50 ml

€ 9,95 per flesje

Pjur Aqua – waterbasis
Dit glijmiddel is zo dun, dat het aanvoelt als water.

Waterbasis | Niet vet | Geen olie | Geen parfum |
Geschikt met condooms | 100 ml.

€ 11,95 per flesje

Durex Massage/glijmiddel 2in1 – waterbasis
Een uniek product op basis van aromatherapie en het heeft een frisse geur en
smaak. De toevoeging van Ylang Ylang/Sensual of Guarana/Stimulating geeft
een sensueel effect. Geschikt voor sensuele en stimulerende massage, maar
ook te gebruiken als glijmiddel.

Massage gel en intiem glijmiddel in 1 | Opwindende
geur | Perfect om te masseren | Waterbasis | Vlekt
niet en makkelijk afwasbaar | Dermatologisch getest |
Veilig te gebruiken met condooms | Niet vet, plakt niet
| 200 ml

€ 11,95 per flesje

Pjur Cool – waterbasis
Dit glijmiddel op waterbasis is niet zomaar een koelingsgel, het is eerder het
verkwikkende effect van menthol dat het liefde bedrijven een unieke touch
geeft. Het gaat om de hitte van de passie en de stimulerende koelte van de
gel. Het is smaak- en reukloos en is veilig te gebruiken met latex condooms.

Mint geur | Veilig voor condooms | Niet vet | 100 ml.

€ 14,95 per flesje

Kies Guarana of Ylang
Ylang

Lelo glijmiddel – waterbasis
Een heerlijk glijmiddel gebaseerd op waterbasis en verrijkt met aloë vera. Het
heeft een langdurige werking.

Glycerinevrij | Parabenenvrij | Geurvrij | Niet vet |
Niet vlekkend |150ml.

€ 23,95 per flesje

Pjur Original 3in1 – silicone basis
Voor massage.
Lotion. Het bevat huidverzorgende ingrediënten en is dus ook als een bodyen huidlotion te gebruiken
Glijmiddel. Door de langdurige glijeigenschappen en samenstelling die geen
irritatie veroorzaakt op de (huid)slijmvliezen is het tevens aanwendbaar als
glijmiddel.

Best verkochte glijmiddel | Droogt niet op | Geen
geur- en smaakstoffen | Parfumvrij | Olie- en vetvrij |
Niet geschikt voor condooms en silicone seksspeeltjes
| 100 ml.

€ 14,95 per flesje

Pjur Medical premium – silicone basis
De zuiverheid van de ingrediënten maken Pjur® Med Premium glijmiddel
geschikt voor zelfs de meest gevoelige huid. Overtuigende eigenschap: het
product bouwt een beschermend laagje op de huid zonder de poriën te
blokkeren, zodat de huid of slijmvliezen kunnen ademen. Slechts een paar
druppels zijn nodig voor een zijdezachte, extra langdurige vochtigheid.

Glycerine, parabenen en conserveringsmiddelen
werden bewust weggelaten om de formulering zo
neutraal mogelijk te maken | Voor zeer gevoelige
slijmvliezen in het genitale gebied | Dermatologisch
veilig | Smaak- en reukloos | 100 ml

€ 17,95 per flesje

Pjur Back Door – silicone basis
Speciaal voor anale seks. Ontdek de combinatie van silicone glijmiddel en
jojoba. De langdurig vochtige eigenschappen van de siliconen formule en de
toevoeging van natuurlijke jojoba extracten helpen bij het ontspannen, terwijl
het de huid merkbaar zacht en soepel maakt.

Voor een langdurig glad en zacht gevoel | Pjur Back
Door Glide is CE-gecertificeerd en kan veilig gebruikt
worden in combinatie met latex condooms |
Smaakloos en reukloos glijmiddel op basis van
siliconen | Kan zowel gebruikt worden door dames als
heren | Ontspant de kringspier, verzacht en zorgt voor
een gemakkelijke en pijnloze penetratie | Niet vet |
100 ml of 250 ml.

€ 14,95 1 flesje 100 ml
€ 18,95 1 flesje 250 ml

Seamless Catsuit
En prachtige zwarte catsuit met een open grove net structuur. De catsuit is
naadloos (seamless) en heeft driekwart mouwen en loopt door tot aan de
enkels.

Materiaal: 90% polyamide, 10% elasthan |
Eén maat S-L.

€ 17,95 per stuk

Lingerie

Amanta Chemise
Een mooi en spannend jurkje in turquoise met een doorzichtige voor- en
achterkant! De rest is met kant versierd en afgewerkt met glanzend draad.
Inclusief string.

Verstelbare bandjes | Perfecte pasvorm | Cups
bekleed met elastische randen | Charmante satijnen
strik en turquoise hanger tussen de cups | Beide
kanten versierd met kant - optisch slanker! | Sexy
string inbegrepen | Materiaal 94% polyamide, 6%
elastaan) | Maat: S/M - geschikt voor de maten 36 tm
40 | Licht stretchbaar.

€ 29,95 per stuk

Amanta Babydoll
Een intense en mooie babydoll in turquoise met openslaande voorkant en een
doorzichtige achterkant! De rest is met kant versierd en afgewerkt met
glanzend draad. Inclusief string.

Verstelbare bandjes | Perfecte pasvorm | Cups
bekleed met elastische randen | Comfortabele gesp en
satijnen lint tussen de cups | Elastisch naden in de lijn
van de borsten | Randen versierd met kant | | Sexy
string inbegrepen | Mmateriaal 94% polyamide, 6%
elastaan | Maat: S/M is geschikt voor de maten 36 tm
40. Licht stretchbaar.

€ 29,95 per stuk

Massagekaars Exotische vruchten
Op basis van soja kan deze sfeerkaars gebruikt worden als intieme massage
olie. Steek de kaars aan en laat hem ongeveer 20 minuten branden. De lucht
vult zich met een verleidelijke frisse geur van exotische vruchten. Doof de
vlam en giet een kleine hoeveelheid in de palm van je hand. Breng vrijelijk
over het hele lichaam aan voor een sensuele massage.

100% natuurlijke oliën | Produceert een lauwe olie bij
de aanraking | Maakt de huid zacht | Brand maximaal
40 uur | Zal de poriën niet verstoppen

€ 5,95 per stuk

Massagekaars Groene thee
Op basis van soja kan deze sfeerkaars gebruikt worden als intieme massage
olie. Steek de kaars aan en laat hem ongeveer 20 minuten branden. De lucht
vult zich met een verleidelijke frisse geur van exotische vruchten. Doof de
vlam en giet een kleine hoeveelheid in de palm van je hand. Breng vrijelijk
over het hele lichaam aan voor een sensuele massage.

100% natuurlijke oliën | Produceert een lauwe olie bij
de aanraking | Maakt de huid zacht | Brand maximaal
40 uur | Zal de poriën niet verstoppen

€ 5,95 per stuk

Indische massageolie
Deze massageolie is een heerlijke, verzorgende olie, met een mysterieuze
Indische-geur. In deze massageolie is amandelolie verwerkt.

Inhoud: 100 ml.

€ 8,95 per stuk

Massage

Pakketten
The Love Bag
The Love Bag zorgt voor verrassing, verleiding en dat jij overal en altijd van de
intieme en vooral leuke momenten kunt genieten.

Wat is de inhoud?
Twee condooms | Glijmiddel | Massage olie | Een
penisring met buzzer | Een blinddoek | Een tickler en
het belangrijkste van alles: beleving, verleiding en
passie die je niet snel zult vergeten!

Van € 24,95 voor
€ 19,95 per set van
vijf

Vijf-in-één gadgets
Vijf leuke gadget-achtige plaag-, speel- en geniet-dingetjes.
Een vibrerende penisring | Een zachte penisring | Een mannelijke
masturbator | Een plaag vinger | Glijmiddel. Drie sachets van elk 4 ml. met
glijmiddel op waterbasis
Love Lips Pakket
Voor de prijs van 5 krijg je er 6.
Love Lips is een 'masturbator' voor mannen. Je kunt Love Lips zacht of hard
opblazen afhankelijk van wat je wilt voelen. Je kunt Love Lips ook voor 1/3
vullen met warm water (38 gr.) voor een nog realistischer gevoel. Laat je
persoonlijke feestje maar beginnen!
Denk aan een glijmiddel voor een nog fijner gevoel.
Tenga egg voordeelpakket
De 6 verschillende Tenga egg masturbators voor de man.
Blauw = wavy - heeft binnen een ribbelstructuur
Groen = clicker - heeft van binnen een structuur van nopjes
Bruin = silky - heeft van binnen zijdezachte ribben
Paars = spider - heeft extra fijne ribbels
Roze = stepper - heeft ribbels die naar boven als naar beneden gericht zijn
Oranje = twister - heeft extra fijne nopjes

€ 19,95 per stuk

Love Lips heeft inmiddels een hele schare aan vaste
gebruikers!
Na gebruik gooi je Love Lips gewoon weg, dus
schoonmaken is niet nodig en het is nog
milieuvriendelijk ook. Handig, slim, hygiënisch en
plezierig. Leuk cadeautje voor jezelf of voor een ander!

€ 24,95 per vijf
Je krijgt er zes.

Van € 41,70 voor
€ 36,95 per set van
zes

Teasers
Blanco dobbelstenen
Mooie houten blanco dobbelstenen die je zelf voor je erotische spel kunt
invullen. Nu kun je die opdrachten er zelf opschrijven met een viltstift of
plaatjes opplakken. Dat alleen al is leuk om met elkaar te overleggen.

1. Geef de dobbelsteenkanten verschillende kleuren
voor een bepaalde actie zoals massage, kussen enz.
2. Gebruik b.v. drie dobbelstenen: dobbelsteen 1 voor
de plaats in huis, dobbelsteen 2 voor actie zoals
handen, voeten of mond enz. en gebruik dobbelsteen
3 voor de erotiek zoals kussen, likken enz. Wees
creatief en gebruik die handelingen die jullie fijn
vinden.

€ 3,00 per stuk

Chocoladeverf
De tijd nemen om je partner te bodypainten met chocolade is een intiem
onderdeel van het voorspel. Gebruik je vingers om het aan te brengen en je
tong om het af te likken. Met douchen is alles zo weer weggespoeld.

150 gr. | Eetbaar | Houdbaar | Ingrediënten: suiker,
plantaardig vet, chocolade 20%. Allergie informatie:
bevat melk en soja | Koel en droog bewaren

€ 7,95 per tube

Intimiteit dobbelstenen
Creatief intimiteit vieren. Twee stenen die aangeven hoe je op een rustige,
intieme en ontspannen manier plezier kunt hebben samen.

In het Engels.

€ 8,95 per set

Ladyshape
Jezelf vrouwelijk en sexy voelen is fijn. Je kunt dat doen met lingerie, maar
ook met bijvoorbeeld Ladyshape. Ben je ook zo benieuwd of je partner het
opmerkt? Een leuke verrassing voor een intieme avond. Met behulp van deze
handige shaping tool scheer je gemakkelijk en snel een perfect hartje of
driehoekje in je schaamhaar. Door heel eenvoudig de haartjes rond de
shaping tool weg te scheren, wordt je schaamstreek nog verzorgder zodat je
je er niet meer voor hoeft te schamen :).

Het speciaal ontworpen handvat zorgt voor een goede
controle.

€ 13,95 per product

Liefdesslot
Dit mooie zilveren hangslot is de perfecte accessoire om jullie liefde te
bezegelen.
Vaak hangen stellen hun slot aan een liefdesbrug.

Het slotje is ongeveer 3 x 3 cm.

Inclusief:
Een duidelijke stappenplan | Scheermesjes
| Ladyshape opbergzakje, waterproof & hygiënisch
| Tips & Tricks | Drie modellen: Braziliaans
(streepje), Driehoekje, Hartje/Valentijn.

€ 14,95 per slot

Cleaners
Antibacteriële speeltjesreiniger
Een geurvrije speeltjesreiniger. Het heeft een actieve mix van natuurlijke
antibacteriële ingrediënten geschikt voor de gevoelige huid. Gemakkelijk te
gebruiken, simpelweg spuiten op het speeltje en afvegen met een droge doek.

Dermatologisch getest | 150 ml.

€ 6,95 per flesje

Tepelversiering
Tepelversiering voor spannende erotiek. Alles wat net even iets anders is dan
anders kan nieuwe opwinding geven. Met tepelversiering gebruik je bewust
een kleurig accent om je erotische uitstraling te accentueren.

Kies: Goud | Lila | Rood | Roze | Zilver | Zwart

€ 9,95 per setje van 2
stuks

Glazen Butt-in klein – Voor man en vrouw
Een transparante en luxe glazen butt-in. Door de toelopende top gemakkelijk
in te brengen. Ideaal voor de beginnende anale seks liefhebber. De maat is
klein en veilig. De smalle hals zorgt ervoor dat de anaal plug goed blijft zitten.
Het geeft een heerlijke extra stimulatie, is gemakkelijk te reinigen (glas is
hypoallergeen en niet poreus) en mooi om te zien. Een paar minuten onder de
warme of koude kraan voor de temperatuur die je verlangt.

Materiaal: glas | Lengte 8 cm | Diameter 2,5 cm |
Kleur: transparant | Hypoallergeen | Niet poreus |

€ 24,95 per product

Lelo Bob dildo – Voor man en vrouw
Bob is een hoogst stijlvolle dildo. Zowel anaal voor hem als haar of als P-spot
(prostaat) stimulator voor hem. De perfecte accessoire voor anale stimulatie.

Materialen: body safe silicone | Afwerking: mat |
Afmetingen: 96 x 32 mm. | Geen vibratie
Nog meer: Geschenkverpakking | luxe satijnen zakje |
Handleiding | 1-jarige Lelo garantie.

€ 52,95 per product

Versieringen

Butt-ins

Vibrators
Cupcake vibrator – batterijen
Om op te eten zo leuk en supervrouwelijk. Maar dit cupcakeje bevat een
superzoet geheim. Het is de enige cupcake met 0 calorieën, nog beter, hij
verbrandt calorieën! De hoogste kwaliteit siliconen.
Het perfecte ondeugende cadeautje.
Deze cupcake vibrator past in de palm van je hand en heeft een aan/uit knop
onder de cup.

2 snelheden en 3 pulseer-modes | 2 AAA batterijen
inclusief | Verpakt in een leuk retro jaren 50 doosje
| Kleur: Rood / Wit / Roze | Materiaal: Siliconen
| Lengte: 6.5cm | Diameter: 8cm | Phthalatevrij: Ja
(dus geen weekmakers) | Latexvrij: Ja | Multispeed: Ja

Van € 49,95 voor
€ 39,95 per product

Vi-Bo multi vibrators – batterijen
De 5 kleine handzame vibrators van VI-BO zijn speels, kleurig en gevarieerd.
Verschillende mogelijkheden, verschillend genieten.

De complete Vi-Bo set bestaat uit:
1. Finger Orb: voor om je vinger | 2. Ring Orb: als
penisring | Hand Orb: om twee vingers om te
masseren | Twin Orb: dubbele stimulatie | Vi-Bo Stick
vibrator: tweemaal meer stimulatie.
Batterij: LR44-batterijtjes inbegrepen | Speelduur: ca.
30 min. | Waterdicht

Van € 99,95 voor
€ 79,95 per set van
vijf

Beter dan chocolade - draadloos
Beter dan Chocolade overtuigt met zijn prachtige vorm, de slimme i-touch
slider en zeer zachte siliconen materiaal. Voor vaginale of lichaamsstimulatie.
Ligt heerlijk in de hand.

Producteigenschappen: Spatwaterdicht | Perfect
gevormd | Klein formaat en glad oppervlak | USB
Oplaadbaar | Ultra stil | Materiaal: Lichaamsveilige
siliconen | Grootte: 110x58 | Innovatieve touch slider
| Vibratie standen: 8 | Kleur: roodachtig violet.

Van € 79,95 voor
€ 69,95 per product

Divido - draadloos
Divido is kort maar vaardig - met een extra vinger die precies op de clitoris
ligt, waar het een goede druk biedt. Deze is boven één van de twee
vibratiemotoren geplaatst en het heeft, zoals al onze siliconen vibes, een 8-tal
programma's en 5 intensiteitsniveaus. Een oplaadbare Lithium-ion batterij en
volledig waterdicht dat hij zelfs met je mee in de badkuip kan gaan.

Producteigenschappen: 100% waterdicht | Twee
onafhankelijke motoren voor dual pleasure |
Oplaadbaar | Materiaal: Lichaamsveilige siliconen
| Grootte: 27x3,8mm | Waterafstotend: 100%
waterdicht (IPX7) | 8 programma's en 5
intensiteitsniveau ‘s | Kleur: paars.

Van € 89,95 voor
€ 69,95 per product

Elegant - draadloos
Klassiek - geen franjes: het licht gebogen, gladde lichaam van Elegant verbergt
binnenin twee vibratiemotoren in één. 8 spannende stimulerende
vibratieprogramma's en 5 intensiteitsniveaus. Elegant's lange siliconen model,
heeft een oplaadbare Lithium-ion batterij en is zo volledig waterdicht dat hij
zelfs met je mee in de badkuip kan gaan.

Afmeting: 27 cm x 3,8 cm

Van € 89,95 voor
€ 69,95 per product

Producteigenschappen: 100% waterdicht | Licht
gebogen model | Oplaadbaar | Materiaal:
Lichaamsveilige siliconen | Grootte: 27cm x 3,8 mm |
Waterafstotend: 100% waterdicht (IPX7) | 8 vibratie
programma's en 5 intensiteitsstanden | Kleur: paars.

Lelo Oden II - draadloos
Oden is de meest geavanceerde ring voor koppels ooit gemaakt, met
SenseMotion technologie en draadloze afstandsbediening waarmee je
vibraties veranderd met een kanteling van je hand. Het unieke en flexibele
ontwerp is bedekt met de soepelste siliconen om de man meer comfort te
geven, terwijl de fluisterstille vibraties zorgen voor intiem genot voor beide
partners. Volledig waterdicht en oplaadbaar.

Afwerking: Mat siliconen | Draadloos bereik: tot 12
meter | Interface: 3-knops interface/8 modi (2
SenseMotion, 6 standaard).

Van € 184,95 voor
€ 154,95 per product

Durex Intense penisring
De ring is een kleine compacte vibrerende ring die het genot verhoogt. De ring
bevat één niet-vervangbare batterij. De batterij gaat 20 minuten mee.

Combineer met wat glijmiddel.

€ 7,95 per product

Love Lips
Love Lips is een 'masturbator' voor mannen. Ook als je erectieproblemen
kent. Je kunt Love Lips namelijk zacht of hard opblazen afhankelijk van wat je
wilt voelen. Je kunt Love Lips ook voor 1/3 vullen met warm water (38 gr.)
voor een nog realistischer gevoel. Laat je persoonlijke feestje maar beginnen!
Denk aan een glijmiddel voor een nog fijner gevoel.

Milieuvriendelijk geproduceerd (polyethyleen) | 100%
recyclebaar | Download de bijlage voor meer
informatie.

€ 4,95 per product

Pulse 2 solo
De Pulse II solo is een mannelijke masturbator met de meest geavanceerde
technologie.
Je hebt geen erectie nodig om te beginnen, dus zeer geschikt voor mannen
die minder erectie hebben. De oscillaties (een ronddraaiende motor) pulseert
de penis naar een erectie. Met glijmiddel is het een masturbator.

Na opladen het snoer uit de Pulse halen en de aan/uit
knop ongeveer 2 sec. ingedrukt houden om aan en uit
te zetten. Na het aanzetten de aan/uitknop één keer
aanklikken om een andere stimulatie te kiezen.

Van € 114,95 voor
€ 94,95 per product

Erectieverlies

Kan zonder erectie gebruikt worden | Spatwaterdicht,
dus niet onderdompelen | 5 stimulatie standen met
instelbare intensiteit | opladen via USB aansluiting:
snoertje is bijgeleverd.

€ 5,95 per product

Vibro penisring
Met deze penisring kun je genieten en de erectie langer vasthouden. Het
minivibratortje is voor extra gevoel zowel voor hem als voor haar. Bij de juiste
positie komt het vibratortje tegen de clitoris van de vrouw.

Kleur: Lila/roze | Materiaal: Siliconen | Ø 3 cm
(rekbaar) | De L1131 batterij werkt 30 tot 60 minuten
en heeft 5 snelheidsstanden.

Erectie houder - tickles
Een verstelbare erectiehouder gemaakt van glad en flexibel siliconen met een
één-klik hold/release mechanisme van ABS-plastic. Plaats Buddy rond de penis
en trek strak. Buddy zal het bloed dat stroomt in de penis en zo de erectie
langer vasthouden. Om weer vrij te geven klikt u op het mechanisme.

Afmetingen: 140 mm | Kleur: Cyaan | Materiaal:
lichaamsveilige siliconen en ABS | Finish: Soft Coated
en glanzend

€ 13,95 per product

Keith Haring Tenga egg
Masturbator in de vorm van een ei. Revolutionair concept van het merk
Tenga. In elk ei zit een masturbator van topkwaliteit verborgen. Het ei is
volledig over de penis heen te trekken en door het flexibele materiaal geschikt
voor alle lengtes.

Combineer met wat glijmiddel.

€ 6,95 per product

Cool edition Tenga egg
Masturbator in de vorm van een ei. Revolutionair concept van het merk
Tenga. In elk ei zit een masturbator van topkwaliteit verborgen. Het ei is
volledig over de penis heen te trekken en door het flexibele materiaal geschikt
voor alle lengtes.

De Cool Edition bevat ice-cool menthol glijmiddel.

€ 6,95 per product

Als de batterij leeg is kan de penisring als gewone ring
dienstdoen.

Masturbators mannen

