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erotic collection

Tease & Please komt uit met een heel spannend 
en spectaculair spel, waarmee twee partners 
thuis ‘Fifty shades of grey’ kunnen herbeleven op 
een concrete manier. Met dit spel ‘Master & Slave’ 
kan ieders fantasie werkelijkheid worden, als je 
geprikkeld werd door het lezen van de trilogie 
of het kijken van de film(s). Alle spelattributen 
zijn inbegrepen in de speldoos zoals een zweep, 
een mondknevel, een paddle, een blinddoek, 
een halsband, een kietelveer, set polsboeien, set 
enkelboeien, een hogtie, een bondage-touw en 
een riem. Daarnaast bevat dit spel 24 uitgebreide 
opdrachtkaarten in 10 talen: Engels, Spaans, 
Frans, Duits, Nederlands Pools, Rusisch, Italiaans, 
Zweeds en Noors.

Je weet nooit wat er gaat gebeuren in dit spel van macht en 
onmacht. Heb jij graag de touwtjes in handen of word je 
liever vastgebonden? Neem jij de leiding of word je liever 
geleid? Raakt de zweep jouw billen of geef jij je partner er 
zinderend erotisch van langs. 

Laat je verrassen door de opdracht-kaarten waarbij je 
afwisselend Dominant of onderdanig mag zijn of kies allebei 
je favoriete rol. Eén ding is zeker: jullie zintuigen zullen 
gegarandeerd op scherp staan én nog veel belangrijker: alle 
benodigde attributen zitten in deze speldoos zoals een zweep, 
mondknevel, paddle, blinddoek, halsband, kietelveer, pols- en 
enkelboeien, hogtie, bondage-touw en een riempje. Heel veel 

speelplezier met deze speldoos vol verrassingen.
Kortom: MASTER & SLAVE is een absolute aanrader voor alle 
mensen die in hun seksuele relatie willen gaan experimenteren 
met kinky erotiek, waarbij alle attributen aanwezig zijn in de 
speldoos.

De advieswinkelverkoopprijs van MASTER & SLAVE is € 69,95.

Kijk voor consumenten informatie op www.teaseandplease.eu
De tussenhandel (winkels, groot-handels en distributeurs)  
en de pers (downloads en product foto’s)  
verwijzen we graag door naar  
www.moodzz.nl 

De leeftijdsgrens voor 
dit spel is 18+.

MASTER     
   SLAVEB O N D A G E  A N D 

A D V E N T U R E  G A M E

P R E M I U M  B D S M  K I T

Ook verkrijgbaar in naturel 
en paars tijger print.

NU  
VERKRIJGBAAR 
 IN 10 TALEN


