Julekalender

SATISFYER

-

4x Satisfyer Toy Bestseller
1x Satisfyer App Toy Highlight
2x Penthouse Bestseller Dessous
4x Satisfyer glide- og massageolier
elegant og eksklusivt design egnet som gave

I 2021 er det endelig blevet tid til en erotisk julekalender - året, hvor
mærket har 5 års jubilæum, og med over 25 millioner lykkelige kunder
over hele verden, opfylder den tyske Sexual Wellness gigant Satisfyer
sine trofaste fans ønsker og lancerer sin første erotiske julekalender.
Fyldt med 24 ophidsende toys, dessous og parfumeri-produkter er Satisfyer julekalenderen det ideelle valg til kvinder
og mænd samt singler og par, der vil forkæle sig selv og gerne vil nyde en sensuel juletid. Fra interaktive app-toys over
vibratorer til anal-toys og tilbehør til soft bondage finder man her alt, hvad hjertet begærer: bag hver låge gemmer sig
en forførende overraskelse, som I kan forkæle og udfordre hinanden med.
Julekalenderens elegante og dekorative design gør den til en ideel gave til den, du elsker - udforsk Satisfyer julekalenderen 2021 og gør advents- og juletiden til en fest for alle sanser - en fest, der aldrig behøver holde op.

erotiske julekalender

PRODUKTHIGHLIGHTS i den

Satisfyer Heat Climax mit App
KAN
OGSÅ
BETJENES
MED GRATIS

-

fremstillet af kropsvenlig silikone
vibration og innovativ varmefunktion
vandtæt (IPX7) til nydelse i badekarret
kan betjenes med og uden gratis Satisfyer Connect app
ergonomisk form til anal eller G-punkt-stimulering

Den innovative silikonevibrator fyrer rigtigt op under jer og kan
opvarmes til ophidsende 39 grader Celcius, mens den kraftfulde
vibration masserer P- eller G-punktet perfekt. Dens programmer
kan betjenes manuelt via betjeningsfeltet eller via den gratis
Satisfyer app via Bluetooth. Satisfyer Connect appen, der blev
præmieret som den bedste mobil-app på elektronikmessen CES,
tilbyder 100% datasikkerhed, en vibrationsdesigner, en fjernbetjeningsfunktion samt mange andre fordele, så I kan nyde jeres
fornøjelser uden bekymringer og med meget afveksling.

KAN
OGSÅ
BETJENES
MED GRATIS

Satisfyer Elastic Joy
-

ideel til partneranvendelse
10 afvekslende vibrationsrytmer
usædvanligt bøjelig for maksimal afveksling
motorer, der kan styres hver for sig til individuelle fornøjelser

Elastic Joy forkæler jer i enhver tænkelig position: takket være
sin bøjelighed kan den bruges som penisring eller partnervibrator, men kan også stimulere andre erogene zoner efter eget valg
- det ideelle unisex-toy.

Satisfyer Pro 2+
KAN
OGSÅ
BETJENES
MED GRATIS

-

10 afvekslende vibrationsrytmer
11 trykbølgeintensiteter fra blidt til intensivt
vandtæt (IPX7) til nydelse i badekarret
over 25 millioner tilfredsstillede Satisfyer kunder over hele verden
motorer, der kan styres hver for sig til individuelle fornøjelser
ultimative orgasmer med berøringsfri stimulering af klitoris

Med Satisfyer Pro 2+ er en af de internationale bestsellere også
med ijulekalenderen: med et samspil mellem de berømte Satisfyer
trykbølger og ekstra vibrationsrytmer overbeviser denne juvel
med sine indre værdier. Men optisk er dette toy til seksuelt
velvære med sine ergonomiske kurver også en sexet ledsager til
lange aftener og kolde vinterdage.

Satisfyer Masturbator Egg Bubble til mænd
- ekstremt fleksibel for maksimal nydelse
- ophidsende struktureret til lystfyldt stimulering
- ingen glidegel nødvendig takket være innovativt materiale
Med æggets stimuleringsnopper og det fleksible, omfavnende
materiale kan han med Satisfyer Masturbator Egg Bubble opleve øjeblikke af total ekstase. Materialet er meget elastisk, hvorved både glans og hele penis kan blive stimuleret. Takket være
det innovative hydroaktive TPE er der ikke behov for glidemiddel: der skal blot lidt vand til for at gøre jeres vildeste fantasier
til virkelighed - ideelt til hede oplevelser undervejs.

PENTHOUSE Lingeri
-

sensuel Ouvert-Body No Taboo
fræk Bodystocking Wild Virus med wow-effekt
figuromfavnende i one-size-størrelsen S-L
høj bærekomfort takket være eksklusive materialer

De to medfølgende Penthouse Dessous er perfekte til rigtigt at
fyre op under de sensuelle dage med forførelse: Ouvert-Body No
Taboo sætter rigtig gang i festen og er et ægte blikfang, mens
den anden bodystocking Wild Virus med sine forførende udskæringer og krydsede stropper er endnu en garant for magiske
nætter.

Parfumeri-produkter til sjovere sex
For at gøre elskovslegen komplet indeholder Satisfyer julekalenderen også et udvalg af eksklusive parfumeri-produkter.
Massageolier
- perfekt til erotiske massager
- sanseligt pirrende juleduft
- kæleblød hud takket være plejende ingredienser
Orgasme-gel
- lang glide-glæde
- pletfri, da vandbaseret
- egnet til alle toys og kondomer
- mere intensive orgasmer takket være stimulerende ingredienser
Anal Relax Fluid
- ideel til anvendelse sammen med toys
- let bedøvende til afslappet anal fornøjelse

ENDNU MERE

Afveksling

Derudover kan I glæde jer til vibratorer, massageapparater, toys til de første BDSM-lege og meget mere til en
advents- og juletid fyldt med højdepunkter. Den første
Satisfyer julekalender er takket være sin alsidige produktsammensætning og sit elegante design en ideel gave til
singler og par samt kvinder og mænd.
Bestil nu jeres erotiske julekalender og glæd jer til 24 dage
fyldt med

HO-HO-OOOOH-ØJEBLIKKE!

