Leren-pluche handboeien

Sla je partner in de boeien met deze kinky leren handboeien met zachte pluche binnenkant!
Gebruik deze nep handboeien als oefen handboeien of in een spannend handboeienspel in bed.
Goedkope leren handboeien in rood, zwart, roze of paars.
Deze pluche handboeien zijn een onmisbaar seks artikel in de slaapkamer.
Eigenschappen

Keuze uit zwarte handboeien, rode handboeien, paarse handboeien en roze
handboeien.
Afmetingen
5cm x 32cm
Afmeting ketting 15cm
Buitenkant handoeien van PU (imitatie)-leer, de binnenkant van zacht pluche
Materiaal
(polyester).
Verstelbaar
Ja, m.b.v. verstelbare riemsluiting.
Ontgrendeling Dubbele sluiting maakt snel ontgrendelen mogelijk.
Pakket inhoud Eén paar (twee handboeien).
Kleur

Plus- en minpunten
Gebruik deze kinky leren handboeien met comfort.
Geschikt voor verschillende maten m.b.v. verstelbaar leren riempje.
Smaken verschillen, dus verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Deze handboeien zijn niet geschikt voor buiten gebruik.
Garanties
+ Binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.
+ Uw aankopen en betalingen terugzien in uw persoonlijke account.
+ Veilig betalen via uw bank met iDeal.
+ Onze klantenservice staat voor al uw vragen klaar.
Bijzonderheden
Let op, dit artikel betreft geen plastic speelgoed handboeien, maar een seks artikel.

Houd alstublieft rekening met een levertijd van 1 tot 3 weken in verband met de actie.
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Handboeien in het Engels
Regelmatig vraagt men zich af wat de Engelse vertaling van handboeien is. Dit is handcuffs. Deze leren
handboeien worden in het Engels dus leather handcuffs genoemd.

Gebruik van de handboeien
Laat jezelf of je partner boeien met deze handboeien en plaag de ander met strelingen en alles wat je
wilt. Het is een extra dimensie aan de seks als je handen vastgeboeid zijn. Bind de handen van je
onderdaan bij elkaar of bind ze vast aan het bed voor een opwindende bondage-ervaring. Met deze luxe
lederen handboeien kun je naar hartelust experimenten.

Aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden.

