"Onbekend maakt onbemind (deel 1)"
"Onbekend maakt onbemind, kind van de wind..."

VULVA ORIGINAL DE LUXE PARFUM EEN BEST SELLER” ZEI DE ONVERBIDDELIJKE PTT POST
BESTELLER EN WERD STEEDS FELLER

DE FLESSEN WORDEN DOOR DE HEREN (VOORNAMELIJK SINGLES MET EEN DOE HET ZELF
HOBBY) UIT DE SCHAPPEN GERUKT. ZE ZIJN NIET AAN TE SLEPEN!
WIE?
DE SINGLES?
NEE!
DE PARFUMFLESSEN!

THE PERFUMED GARDEN NU NIET LANGER EEN VERBODEN TUIN TEGEN EEN SPOTPRIJSJE
ONDER DE KRUK & IEDERS HANDBEREIK

UIT DE DRAAGBARE FRED VAN DER WAL

Nu ook in de Benelux en exclusief bij Fantasie Shop: Vulva Original de Luxe, de lokgeur van een prachtige
vrouw, de hele kamer staat blauw. Het grijpt je naar de strot.

Vulva Original is geen doorsnee parfum, als we even de rijkwijdte van de doorsnee snee willen
beschouwen in al zijn hoogten, breedten en diepten.
Het gaat om de erotische en intieme geur van een vagina gevangen in een mooi vorm gegeven flesje.
Speciaal voor het reukplezier/neukplezier van het manlijke type lekker dier papier hier tieten en bier, maar
ook uitermate geschikt als kado onder de kerstboom voor de bisexuele of lesbische vrouw die getriggerd
wordt door een overte kut lucht…
Ik heb het dan over gezonde kutlucht en niet over een putlucht die op de keel slaat, want dat is weer een
heel ander chapiter!
De man wordt nu eenmaal graag geprikkeld via hulpiddelen als simpel neukbeest die bij voorkeur door
roeien en ruiten gaat met zijn stamper door middel van pornoboekjes, buttpluggen en vibrators als
seksjuwelen aanjager.
Menig man kijkt dan ook pornofilms of erotische lectuur voor of tijdens het masturberen. Maar zeggen die
mannen terecht; dan mis je net even die heerlijk geur met die boekjes die naar hout pulp en offset inkt
meuren.

Die extra prikkel, de geur van een onweerstaanbare vrouw die ontzettend geil is blijkt de gemiddele
opgeluchte heteroseksjuwelen man op te juinen tot ongekende hoogte. Sommige mannen nemen een in
een luchtdicht afgesloten plestik boterhammenzakje gedragen slipje mee naar kantoor, om de doorluchtige
fantasie te prikkelen ZELFS ONDER HET TELEEFONEREN MET EEN LASTIGE KLANT.
Opportunity knocks voor de liefhebber cq liefhebster van kutlucht!
Tot voor kort nam de manlijk cq vrouwelijke liefhebster van kutlucht genoegen met een verse haring, een
potje kibbeling of een ouwe bokking in een natte krant, maaar dat is voorbij!

Maar nu is er dan eindelijk Vulva Origina de Luxel…DIE IN PRACTISCHE ZAK FLACON UITKOMST
BRENGT AAN DE EENZAME MAN IN STRESSVOLLE SITUATIES MIDDEN IN DE NACHT ZODAT HIJ
NIET NAAR EEEN PROXY SERVER HOEFT TE GRIJPEN MET ZIJN KLAMME JAT OM ANDEREN
LASTIG TE VALLEN

De roll-on applicator voorzichtig schudden. Een heel klein beetje aanbrengen op de rug van je hand en de
verleidelijke geur van een opgewonden, opgezwollen vagina maakt je erotische fantasieën intensiever, er
gaat een porno film draaien in je hoofd. Adem in, Eva in, Adam uit en geniet overal en altijd van de intieme
geur van een onweerstaanbare vrouw van de firma wijdbeens & co die voor jou ligt te roken uit haar
tumtum.

MOTTO: GESCHOREN SCHAAMTE. WIE ZIJN EIGEN TUINTJE WIEDT ZIET HET ON KRUID VAN EEN
ANDER NIET

De geur van een al of niet harige scheur, gevangen in een parfumflesje is net iets anders dan een
haarscheur in een motorblok.
De meeste mannen weten meer van de ontsteking van bougies van hun auto af dan van een clito ris om de
motor te starten.

Vivaeros brengt een parfum op de markt dat met name binnen de slaapkamermuren gedragen dient te
worden, zo lees ik net in het blad Madame sans gêne.
Het luchtje, Vulva Original de luxe, ruikt namelijk naar kersverse zompige vagina compleet met zoute
haring maar zonder uitjes.

Hoe ranzig is dat voor de consument om een pondje k*tspeklucht uit een flesje als geurverdrijver te
gebruiken.

Wie zit er nou te wachten op een vaginaluchtje?

Een geile hond?

Een dwangmatige hoerenloper met een lul als een telefoonpaal en ballen van koper?

Een lesbo beftekkel?

Een doorgewinterde dameszadelsnifter?

Natuurlijk; het zal een man ongetwijfeld opwinden op het moment dat hij er met zijn neus mid den in haar
handel hangt, maar om het nou als lust opwekkend lokkertje op je derde oksel of je revers van je colbertje
te spuiten voor je naar de kerk gaat op zondag…Nee!
Echt te smerig voor meneer de dominee end e collectanten.
Wel is het leuk om de griffermeerde ouderlingen uit de bank te zien rennen als ze de k*tgeur bespeuren die
de lucht bezwangert in het contra demonstrants kerkgebouw met die stijve jojo meneer Snellemans op het
pijp orgel.

(wordt vervolgd)
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