


WAT IS EEN DROGE OLIE? 

Deze olie, die licht en droog aanvoelt, laat geen 
vettig gevoel achter. Deze olie is zodanig 
geformuleerd dat je huid en haar hem snel 
absorberen en een onweerstaanbare glans 
achterlaten. Hij voedt en hydrateert alle erogene 
zones van je lichaam, vooral de delen die we alleen 
laten zien als we naakt zijn :)

WAAR KAN IK DE OLIE AANBRENGEN?

Deze olie is exclusief bedoeld voor huid en haar en 
je kunt hem aanbrengen op al je lichaamsdelen 
waarop je de aandacht wilt vestigen en die je wilt 
verkennen: decolleté, billen, vulva, testikels...

ZAL IK SUCCES HEBBEN?

Een onweerstaanbaar aroma van kokosnoot, een 
sensuele glans en een goed verzorgde huid zorgen 
ervoor dat je succes zult hebben. Voeg drie druppels 
van deze olie toe vóór elke intieme ontmoeting.

•    Compatibel met erotische speeltjes
•    Niet compatibel met latex condooms
•    Veilig op gevoelige delen
•    Oliebasis 
•    Hydraterend: kokosolie
•    Kokosaroma
•    Snelle absorptie
•    Geen vettig gevoel
•    Extern gebruik

HAIR AND SKIN
SHIMMER DRY OIL 
Glanzende droge olie 
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WAT IS ANAL PLAY?

Het is belangrijk om de zone voor elk anaal spelletje te 
hydrateren, of je nu een expert bent of er gewoon aan 
denkt om te beginnen. Deze watergebaseerde gel bevat 
in zijn formule een combinatie van hydraterende  en 
kalmerende ingrediënten die niet alleen de wrijving 
verminderen maar de zone ook klaarmaken voor het spel.

HOE WERKT HET?

De anus wordt niet van nature vochtig als we 
opgewonden raken. Deze watergebaseerde gel 
hydrateert het rectale slijmvlies (inwendige laag van de 
anus) waardoor de omvang ervan toeneemt en de 
natuurlijke uitzetting van de sluitspieren wordt 
vereenvoudigd. We hebben valkruid, kamille en aloë 
vera toegevoegd, natuurlijke ingrediënten die het gebied 
kalmeren en de noodzakelijke hydratatie verhogen.

ZAL IK SUCCES HEBBEN?

Zeker! Een onweerstaanbaar aroma van kokosnoot en 
een milde, zoete smaak kenmerken deze gel. TIP: 
Voeg ''Full Body Massage''' toe aan dit spel. Wanneer 
de rectale slijmvliezen gehydrateerd zijn (dankzij de 
waterbasis en aloë vera), zorgt deze siliconengel voor 
nog meer genot. 

•    Compatibel met condooms
    en erotische speeltjes
•    Kalmerend: kamille
•    Hydraterend: aloë vera
•    Ontspannend: valkruid
•    Waterbasis
•    Kokosaroma
•    Zoete smaak

ANAL PLAY GEL
Gel voor anale stimulatie 

2

NL



WAT IS FINGER PLAY?

De beste manier om jezelf of iemand anders te 
prikkelen is om je lichaam te verkennen met je 
handen en mond. Deze gel met waterbasis en een 
zoete smaak maakt het mogelijk om met de vingers 
erogene zones zoals de vulva of de penis te 
stimuleren, zonder wrijving, en zo de opwinding 
(erectie of natuurlijke smering) te vergroten.

HOE WERKT HET? 

Je natuurlijke smering duurt langer wanneer je hem 
met deze watergebaseerde gel vermengt. Je kunt 
enkele druppels op je vingers aanbrengen of direct 
op de geslachtsdelen. De waterbasis maakt je 
bewegingen tijdens de masturbatie van jezelf of de 
ander vloeiend, terwijl de aloë vera in zijn 
samenstelling je huid zal hydrateren. Breng zo vaak 
aan als je wilt. 

ZAL IK SUCCES HEBBEN?

Uiteraard! Het kokosaroma en de zoete smaak 
maken de gel onweerstaanbaar. Aanraking is het 
enige gevoel dat door elke centimeter van je 
lichaam loopt en in de erogene zones intenser 
wordt. Verken ze!

•    Compatibel met condooms
    en erotische speeltjes
•    Hydraterend: aloë vera
•    Laat geen resten achter
    op de huid
•    Waterbasis
•    Kokosaroma
•    Zoete smaak

FINGER PLAY GEL
Masturbatiegel

3

NL



WAT IS ORAL SEX BALM?

Oraal genot! Een balsem met een mild koude-effect 
waarmee je over de penis kunt glijden met minder 
wrijving tijdens de orale seks zodat de fellatio 
soepeler is. 

HOE WERKT HET?

Breng de balsem direct op de lippen aan. De 
balsem bevat Frescolat , een gepatenteerde 
molecule, die voor een koude-effect zorgt die 
contrasteert met de natuurlijke warmte van de 
mond. Je kunt de balsem ook direct op de penis 
aanbrengen om een glijdende laag te creëren om 
de wrijving tijdens het op en neer bewegen te 
verminderen en meer vloeiende bewegingen te 
krijgen die je zullen helpen bij het pijpen en bij het 
verhogen van je weerstand.
 
ZAL IK SUCCES HEBBEN?

Perfecte bewegingen voor een perfecte blowjob! Een 
kokosaroma en een zoete smaak met een vleugje munt 
verhogen de onweerstaanbaarheid van de balsem. 

•    Compatibel met erotische speeltjes
•    Niet compatibel met latex
    condooms (verwijder de resten van het
     product voordat je condooms gaat gebruiken)

•    Glijmiddel
•    Koude-effect (zacht)
•    Oliebasis 
•    Kokosaroma
•    Zoete muntsmaak

ORAL SEX BALM
Balsem voor orale seks
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WAT IS NIPPLE PLAY?

Wist je dat bijna 30% van de vrouwen een orgasme 
kan bereiken door het stimuleren van haar tepels?  
Deze gel met koude-effect heeft een metalen roll-on 
die het spel een boost geeft. De gel is zo 
samengesteld en ontworpen dat de stimulatie van de 
tepels geen extraatje is tijdens je seksuele 
ontmoetingen, maar een van de hoofdschotels.

HOE WERKT HET? 

De tepels zijn een van de meest gevoelige delen van 
het lichaam die tot doel hebben om plezier te geven. 
Deze gel bevat Frescolat een gepatenteerde 
molecule die een koude-effect op de huid heeft. Zijn 
metalen roll-on verhoogt dit koudegevoel nog eens 
extra. Doe hem een paar minuten voordat het spel 
begint in de koelkast om dit effect nog meer te 
verhogen.

ZAL IK SUCCES HEBBEN?

Uiteraard! Van de tepel naar de hemel. Wanneer je 
lippen de gel aanraken, brengen ze deze over naar 
het volgende deel van het lichaam dat je kust. Het 
koude-effect wordt versterkt in de slijmvliezen van het 
lichaam, zodat je het effect ook in de intieme 
lichaamsdelen kunt voelt.

•    Compatibile con preservativi
    e giocattoli erotici
•    Effetto freddo (soave)
•    Effetto trasferibile su altre aree
•    Base d'acqua
•    Aroma cocco
•    Sapore dolce

NIPPLE PLAY GEL
Gel om de tepels te stimuleren
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WAT IS CLITORAL BALM?

De clitoris heeft maar één functie: orgasmen geven. 
Laat de kans niet onbenut! Deze balsem heeft een 
zachte textuur die snel absorbeert en een 
warmte-effect heeft dat de bloedcirculatie van de 
clitoris activeert en de gevoeligheid voor wrijving 
verhoogt.

HOE WERKT HET? 

Intensere gevoelens tijdens je seksuele relaties. Breng 
de balsem op je vinger aan en smeer hem uit over 
de clitoris. Dankzij Thermolat , een gepatenteerde 
molecule, voel je het warmte-effect enkele seconden 
nadat je het hebt aangebracht. De ginseng verhoogt 
de circulatie van de clitoris door het activeren van de 
8.000 zenuwuiteinden die deze bevat. Wanneer 
de arginine volledig is geabsorbeerd heb je een 
verhoogde gevoeligheid voor wrijving. 
 
ZAL IK SUCCES HEBBEN?

Met frequentere en intensere orgasmes is het 
onmogelijk om geen succes te hebben. TIP: Voeg een 
beetje ‘Finger play’ aan het recept toe voor een zachte 
of intense en zeer aangename stimulatie met de hand.

•    Onmiddellijk effect
•    Snelle absorptie
•    Duur: +/- 40 min
     (varieert per persoon)

•    Compatibel met erotische
    speeltjes en latex condooms
•    Warmte-effect
•    Meer sensaties: ginseng
•    Meer gevoeligheid: arginine
•    Kokosaroma

CLITORAL BALM
Balsem voor de clitoris
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WAT IS FULL BODY MASSAGE?

Een gel met siliconenbasis en zachte textuur 
waarmee je huid zijdeachtig aanvoelt.  Perfect voor 
een lichamelijk spel. Je kunt je borsten en billen 
gebruiken om over je partner te glijden.

WAAR KAN IK DE GEL AANBRENGEN?

O-V-E-R-A-L! Gebruik de gel om de vulva, penis of 
zelfs de anus te masseren, zonder wrijving, en maak 
je geen zorgen als er iets naar binnen gaat, de gel 
is 100% geschikt voor de geslachtsorganen! Je kunt 
er de grenzen van een ontspannende massage en 
een erotische massage mee overschrijden en er tot 
de laatste centimeter van de huid mee masseren.  
Speel tot je uitgeput bent, zelfs onder water!

ZAL IK SUCCES HEBBEN?

Daar kun je op rekenen! De textuur en kokosaroma 
van deze gel maken er een must van voor elk 
jaargetijde. Gebruik hem gerust bij elke seksuele 
ontmoeting. 

•    Compatibel met condooms
•    Niet compatibel met
    siliconenspeeltjes
•    Geschikt voor de intieme
    lichaamsdelen
•    Siliconenbasis
•    Gaat lang mee
•    Niet oplosbaar in water
•    Voelt zijdeachtig aan
•    Kokosaroma
•    Niet eetbaar

FULL BODY MASSAGE
Lichaamsmassagegel 
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WAT IS MASSAGEOLIE MET WARMTE-EFFECT? 

Een klassieker met een exotisch aroma, een zoete 
smaak en een aangename textuur die uitnodigt tot het 
strelen, likken, zoenen.... van het hele lichaam. Deze 
massageolie is zo geformuleerd dat het warmte-effect 
verrast wanneer je op je huid blaast, een ware 
uitnodiging tot genot.

HOE WERKT HET?

Breng een beetje massageolie aan op het deel van het 
lichaam dat je gaat masseren. Smeer de olie gerust uit 
in de buurt van de intieme lichaamsdelen, want de 
olie is daar geschikt voor. Smeer de olie met je 
handen of met een ander lichaamsdeel uit en masseer 
de olie zacht in. Als jullie klaar zijn blaas dan op de 
huid; het warmte-effect wordt versterkt en zal je 
verbazen. Je kunt doorgaan met het kussen van de 
huid, de zoete smaak nodigt je lippen uit om mee te 
doen met dit spel.

ZAL IK SUCCES HEBBEN?

Een klassieker met een exotische smaak is altijd raak! Als 
je van verrassingen, het warmte-effect, exotische aroma's 
en zoetheid houdt, dan is deze olie de beste keuze.

•    Compatibel met condooms
    en erotische speeltjes
•    Glycerinebasis
•    Warmte-effect
•    Kokosaroma
•    Zoete smaak
•    Voelt zacht aan

WARMING MASSAGE OIL
Massageolie met warmte-effect
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WAT IS EEN FULL BODY SOLID PERFUME?

Een geurige uitnodiging om elke centimeter van je 
lichaam te ontdekken. Dit stevige parfum laat een 
opwindende kokosgeur achter op je huid. Het 
stickformaat en de zachte textuur, maar ook het 
aangename gevoel, nodigen uit om alle plekjes die 
je wilt laten verkennen, aanraken, zoenen... te 
parfumeren.

WAAR KAN IK HET PARFUM AANBRENGEN?

Het parfum bevat geen alcohol, waardoor je het op 
alle delen van je lichaam die je wilt benadrukken, 
waaronder de intieme delen: vulva, borsten, billen, 
decolleté, nek... kunt aanbrengen.
 
ZAL IK SUCCES HEBBEN?

Het blijft maar zitten en zitten... dit kokosparfum blijft 
heel lang op de huid zitten waardoor je de erogene 
zones lang voor je seksuele ontmoeting kunt 
parfumeren. Door de zachte textuur kun je er tijdens 
je ontmoeting mee spelen en de delen van het 
lichaam die je gaat kussen/die je later gaat kussen 
;) benadrukken.

•    Compatibel met erotische speeltjes
    en latex condooms (nadat het parfum
     is opgenomen door de huid)

•    Geschikt voor de intieme lichaamsdelen
•    Duurzaam exotisch kokosaroma
•    Voelt zacht aan
•    Oliebasis 

FULL BODY SOLID PERFUME
Lichaamsparfum
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WAT IS MOUTHWATERING SPRAY?

Wist je dat speeksel een van de lichaamsvloeistoffen 
is die ons het meest opwindt? Deze speeksel 
producerende spray heeft een citroensmaak die je 
doet watertanden wanneer je de spray op je tong 
aanbrengt. Het is geformuleerd om je eigen vloeistof 
te gebruiken tijdens seksuele handelingen zoals 
orale seks.

HOE WERKT HET?

Hoewel we van nature speeksel produceren, zijn er 
manieren om de productie te verbeteren en te spelen 
met onze meest sexy vloeistoffen. Deze spray is 
vloeibaar en bevat appelzuur die de productie van 
speeksel stimuleert. Breng de spray drie keer op je 
tong aan en begin met spelen. Herhaal indien nodig. 

ZAL IK SUCCES HEBBEN?

Zeker weten! Van gepassioneerde kusjes tot 
gladde, spannende orale seks. Ons speeksel kan 
het beste middel zijn om te spelen tijdens de 
geslachtsgemeenschap.

•    Verhoogt de speekselproductie: 
    appelzuur
•    Citrusaroma en -smaak
•    Speekseleffect

MOUTHWATERING
SPRAY
Speeksel producerende spray
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WAT ZIJN ORAL SEX STRIPS?

Een cunnilingus per dag geeft gezondheid en 
vreugde. Deze strips met koude-effect smelten in de 
mond bij orale seks. Wanneer ze in contact komen 
met de vulva contrasteert het koude-effect met de 
natuurlijke temperatuur van het lichaam en verrassen 
ze met een eindeloos aantal nieuwe sensaties die tot 
een orgasme leiden

HOE WERKT HET?

Het speeksel is ervoor verantwoordelijk dat de strip 
op de tong smelt en via de mond het koude-effect 
verspreidt. De menthol wordt overgebracht van de 
tong, de lippen, het speeksel... naar de clitoris voor 
een intens en verrassend koud effect. We hebben 
prikkelende ingrediënten (Panax Ginseng · Horny 
Goat Weed · L-arginine · Maca · Ginkgo Biloba) 
toegevoegd om de opwinding tijdens de orale seks 
te bevorderen.

ZAL IK SUCCES HEBBEN?

Zeker! Haar benen zullen trillen. TIP: Voeg 'Finger 
Play' of 'Anal Play' toe aan het spel, als je ook met 
je handen gebieden zoals de ingang van de vagina 
of anus gaat stimuleren.

•    Compatibel met condooms en
   erotische speeltjes
•    Koude-effect (intens)
•    Stuks: 7
•    Opwindende ingrediënten
•    Mentholsmaak
•    Veganvriendelijk

ORAL SEX STRIPS
Strips voor orale seks
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