
HET LEUKSTE VROUWENUITJE VAN 2022!

Een "Ladies Night", in een luxe jasje!

Wil je zelf ook een Vrouwen Avond bij jou thuis of een 
Vrouwen Middag met een luxe High Tea-Wine op een
andere locatie? 

Check dan Vigina.nl of neem contact op 
via 06 - 45 20 20 56 om de mogelijkheden te bespreken.

Persoonlijke uitnodiging



Graag wil ik je uitnodigen voor een Vrouwen Avond bij mij thuis! 

Bij een “Vrouwen Avond” van Vigina kom je in aanraking met méér dan alleen intieme speeltjes. Zo zal er
bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan intieme speeltjes, tips & vaardigheden, hoe je op je gemak een
menstruatie doorfietst en oplossingen voor vervelende scheerirritaties. 

EEN AVOND OM NIET TE VERGETEN!

Kom jij ook?

Vrouwen Middag & Vrouwen Avond worden mogelijk gemaakt door:

DUUR VAN EEN VROUWEN AVOND

PINAUTOMAAT VOOR IEDERS VEILIGHEID

18+

MANNEN

Doorgaans begint een Vrouwen Avond om 20.00 uur en duurt 2,5
uur.

Mocht je toch graag wat willen kopen dan kun je afrekenen via een
mobiel pinautomaat. Contant geld wordt ook geaccepteerd.

Op een Vrouwen Avond zijn enkel dames aanwezig die 18 jaar of
ouder zijn.

Lijk het je leuk om dit met je partner te beleven? 
Boek dan via Vigina.nl een Koppels Avond.

EEN VROUWEN AVOND IS GRATIS

NIET ORDINAIR, MAAR LUXE, EXCLUSIEF &
KWALITATIEF

JE BENT NIET VERPLICHT OM IETS TE DELEN

DISCRETIE IS EEN MUST

Dit wil zeggen dat je niet verplicht bent om iets te kopen.

De producten die gepresenteerd worden zijn van luxe en
hoogwaardige merken. Alleen de beste kwaliteit en nieuwste
producten komen aan bod.

Dit wil zeggen dat je niets over jezelf hoeft te vertellen. 
Mocht je toch vragen hebben, kun je deze altijd (privé) via
WhatsApp stellen.

 Alle communicatie, verkoop en levering van producten gaat
volgens ons discretiebeleid! Dit betekent dat jouw vriendinnen
niet komen te weten wat jou interesseert of wat je eventueel
koopt. 


