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HET ORIGINELE,
EROTISCHE
MERK.

„Be You“ is als hommage aan de oprichtster
Beate Uhse, een sympathieke uitnodiging aan
de samenleving om niet beperkt te zijn in haar
seksualiteit en alle facetten ervan uit te leven.
Een duidelijke merkverklaring die pleit voor
zelfbeschikking en geen grenzen stelt, want erotiek
en seksualiteit zijn voor elk individu anders. Beate
Uhse neemt mensen zoals ze zijn, geeft hen wat ze
willen en zorgt voor de nodige inspiratie om zelf te
ontdekken: jij bent uniek. Be you.

Beate Uhse, waar Pabo onderdeel van is, is een
bekend en sterk merk. De geschiedenis van
het bedrijf Beate Uhse is gemarkeerd door een
buitengewone vrouw en een sterke persoonlijkheid:
in de lucht een stuntvlieger en op het land een
voorlichtster - een pionier voor een meer liberale
benadering van seksualiteit en erotiek.
Als voorvechtster heeft Beate Uhse sociale
problemen erkend. Ze bood een luisterend oor
en droeg oplossingen aan. Met de „Schrift X“, een
folder om zwangerschap te voorkomen, zette
Beate Uhse in 1946 de basis voor de internationaal
succesvolle groep. Na de opening van ’s werelds
eerste seksshop in 1962, onder de naam „Institut
für Ehehygiene“, groeide het bedrijf snel. Met de
beursgang in 1999, heeft Beate Uhse Group de basis
gelegd voor internationale expansie en is het bedrijf
vertegenwoordigd in heel Europa. Beate Uhse is
al tientallen jaren een van de meest succesvolle
bedrijven in de erotische en lingeriesector in
Europa. Online en in de detailhandel biedt Beate
Uhse in zeven landen een breed scala aan lingerie,
love toys en lifestyle producten aan.

BE SWEET.

BE WILD.

LINGERIE.
Speels, lief, sexy of pikant - opwindende lingerie en
trendy It-Pieces zoals bh’s, undies, body’s, kimono’s
of jarretels. Genoeg variatie in ondergoed voor elke
vrouw en voor elk lichaam. Meer erotiek voor hem?
Natuurlijk vinden ook mannen iets van hun smaak.

TOYS.
Love Toys voor haar, voor hem en voor koppels met
een uitgebreide keuze aan vibrators, stimulators,
masturbators, BDSM-producten of cadeauboxen. In
deze selectie zijn zowel klassiekers als felbegeerde
lifestyle merken zoals Fun Factory, We-Vibe en
Womanizer te vinden.

DROGIST.
Must-haves voor intieme hygiëne, glijmiddel
voor elke behoefte en in verschillende smaken,
toycleaners, condooms en bodypainting. Ruime
keuze in massageoliën en massagekaarsen om de
erotische zintuigen te prikkelen.

MODE.
Dé little black dress, de juiste look voor een
eerste date of de gepaste outfit voor een
romantisch avondje. Maar ook basics, kostuums
voor rollenspelletjes en erotische mode voor
themaparty’s of een avondje met vrienden… In de
juiste outfit wordt elke vrouw een eyecatcher.

TOYS.

VOLG BU!
Facebook 26.800 fans
Instagram 1.400 volgers
Twitter 1.700 volgers
Voor meer informatie en foto’s neem contact op
met ons persteam:
pers@pabo.nl
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