Adventskalender

SATISFYER

-

4x Satisfyer toy bestsellers
1x Satisfyer app toy highlight
2x Penthouse bestseller lingerie
4x Satisfyer glijmiddel en massageolie
elegant en hoogwaardig design om cadeau te doen

In 2021 is het eindelijk zover - in het jaar van de 5de verjaardag
van het merk en met meer dan 25 miljoen gelukkige klanten wereldwijd, vervult de Duitse seksuele welzijnsgrootheid Satisfyer
de wensen van zijn trouwe fans en lanceert het zijn eerste erotische adventskalender.
De Satisfyer adventskalender, uitgerust met 24 opwindende accessoires, lingerie en drogisterijproducten, is de ideale
keuze voor vrouwen en mannen, maar ook voor singles en koppels die zichzelf willen verwennen en willen genieten van
een sensueel adventsseizoen. Van interactieve app accessoires en vibrators tot anale accessoires en zachte bondage
accessoires, je vindt er alles wat je hartje begeert: Achter elke deurtje schuilt een verleidelijke verrassing om je mee te
verwennen en uit te dagen.
Het elegante en decoratieve ontwerp van de adventskalender maakt hem tot het ideale geschenk voor degene van wie
je houdt - ontdek de Satisfyer Adventskalender 2021 en maak van de kersttijd een eindeloos feest voor alle zintuigen.

erotische adventskalender

PRODUCTHIGHLIGHTS IN DE
			

Satisfyer Heat Climax met app

OOK
BESTUURBAAR
MET
GRATIS

-

gemaakt van lichaamsvriendelijke siliconen
trilfunctie en innovatieve warmtefunctie
waterdicht (IPX7) voor plezier in de badkuip
te bedienen met en zonder de gratis Satisfyer Connect app
ergonomische vorm voor anale of G-spot stimulatie

De innovatieve siliconen vibrator windt je op en kan verwarmd
worden tot een opwindende 39 graden Celsius, terwijl de
krachtige trilling vakkundig de P-spot of G-spot masseert. De
programma's kunnen handmatig worden bediend via het bedieningspaneel of via de gratis Satisfyer Connect app via Bluetooth. De Satisfyer Connect app, die op de elektronicabeurs CES
bekroond werd tot beste mobiele app, biedt 100% gegevensbeveiliging, een trilontwerper, een afstandsbedieningsfunctie en vele
andere voordelen, zodat je zorgeloos en vooral gevarieerd van je
plezier kunt genieten.
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Satisfyer Elastic Joy
-

ideaal voor gebruik in gezelschap
10 abwechslungsreiche Vibrationsrhythmen
uitzonderlijk flexibel voor maximale variatie
afzonderlijk regelbare motoren voor individueel plezier

De Elastic Joy verwent je in elk denkbaar standje: Dankzij zijn
flexibiliteit kan hij gebruikt worden als penisring of partnervibrator, maar stimuleert ook elke andere erogene zone - het
ideale uniseks wellness accessoire.

Satisfyer Pro 2+
OOK
BESTUURBAAR
MET
GRATIS

-

10 veelzijdige trilpatronen
11 drukgolfintensiteiten van zacht tot intens
waterdicht (IPX7) voor plezier in de badkuip
meer dan 25 miljoen tevreden Satisfyer klanten wereldwijd
afzonderlijk regelbare motoren voor individueel plezier
ultieme orgasmes door aanraakloze clitorale stimulatie

Met de Satisfyer Pro 2+ is ook een van de internationale bestsellers in de adventskalender opgenomen: Met een samenspel
van de befaamde Satisfyer drukgolven en bijkomende trilritmes,
overtuigt dit juweel met zijn innerlijke waarden. Maar ook visueel
is het wellness accessoire met zijn ergonomische rondingen een
sexy metgezel voor lange avonden en koude winterdagen.

Satisfyer Masturbator Egg Bubble for Men
- uiterst rekbaar voor maximaal plezier
- opwindend gestructureerd voor plezierige stimulatie
- geen glijmiddel nodig dankzij innovatief materiaal
Met zijn stimulerende nopjes en flexibele, knusse materiaal
zal de Satisfyer Masturbator Egg Bubble hem momenten van
absolute extase bezorgen. Het materiaal is bijzonder rekbaar,
wat betekent dat zowel de eikel als de hele penis gestimuleerd
kunnen worden. Dankzij het innovatieve hydroactieve TPE is er
geen glijmiddel nodig: Een beetje water is alles wat er nodig is
om je wildste fantasieën uit te laten komen - ideaal voor hete
ervaringen onderweg.

PENTHOUSE Lingerie
-

Sensuele Ouvert Body No Taboo
onthullende bodystocking Wild Virus met wow-effect
figuurflatterend in een maat S-L
hoog draagcomfort dankzij hoogwaardige materialen

De twee bijgeleverde Penthouse lingeriesetjes zijn perfect om
die sensuele dagen vol verleiding echt heet te maken: De No Taboo ouvert body zet rondingen mooi in de kijker en is een echte
blikvanger, terwijl de Wild Virus bodystocking met zijn verleidelijke uitsnijdingen en gekruiste bandjes ook een garantie is voor
magische nachten.

Drogisterijproducten voor meer plezier tijdens
de seks
Om de vrijpartij compleet te maken, bevat de Satisfyer adventskalender ook een hoogwaardige selectie drogisterijproducten.
Massageolie
- perfect voor erotische massages
- afrodisiacum, kerstgeur
- een zijdezachte huid dankzij voedende ingrediënten
Orgasmegel
- langdurig glijplezier
- vlekkenvrij dankzij waterbasis
- geschikt voor alle wellness accessoires & condooms
- intensere orgasmes dankzij stimulerende ingrediënten
Anal Relax Fluid
- ideaal voor gebruik met wellness accessoires
- licht verdovend middel voor ontspannen anaal genot

NOG MEER

Afwisseling

Bovendien wachten vibrators, massagers, accessoires voor
je kennismaking met BDSM en nog veel meer je op voor
een adventsseizoen vol hoogtepunten. De eerste Satisfyer
adventskalender is een ideaal geschenk voor singles en
koppels, en voor vrouwen en mannen, dankzij de gevarieerde samenstelling van de producten en de elegante
vormgeving.
Bestel nu je erotische adventskalender en bereid je voor
op 24 dagen vol met

HO-HO-OOOOH-MOMENTEN!

