
Atendimento ao Revendedor (41) 98727-4245

À FLOR DA PELE
P R O D U T O S   S E N S U A I S



R$ 18,90

Tapa Sexo Comestível

Para colocar, umedeça o local com 
água ou com os géis, retire a película 

protetora e aplique sobre a pele. 

No formato Estrela, o Tapa Sexo 
dissolve-se em contato com a umidade 
deixando um delicioso sabor.

Utilize o Gel Aromatizante para 
aplicação e intensifique o aroma! HC296

HZ641
Sabor Morango

HZ642
Sabor Chocolate

HZ643
Sabor Menta

HZ644
Sabor Morango 
e Champagne

Dica:



R$ 44,90

HC599 
Amêndoa. 120ml

Óleo para 
massagem sensual
Com tempo de deslizamento 
prolongado, deixa a pele cheirosa, 
tonificada e com maior elasticidade.

Aquela massagem 
sensual e gostosa 

Imagem meramente ilustrativa



R$ 64,90

HC332 
Vinho

HC330 
Morango com 
Champangne

SexyCandy
Vela Hidratante
Quando acesa, transforma-se em um 
delicioso óleo lubrificante para massagem 
beijável. Possui aroma estimulante e não 
queima a pele. Isenta de parafina, possui 
na composição manteiga de cacau e cera 
de abelha. 40g

Massagem 
exótica e quente

Imagem meramente ilustrativa



R$ 39,90

HC461

Tutti-Frutti 

HC459 Morango

Vibroquete
Vibrador Líquido

Proporciona intensa sensação de vibração 
na boca. Aplique uma quantidade generosa 
na região íntima e sinta uma leve sensação 
parecida com pequenos choques. 12g

Você com a boca  
cheia de prazer



Produto 
beijável

Gel térmico para massagem corporal. 
Aplicar sobre a pele massageando suavemente e 
ao sopro, a sensação de aquecimento intensifica. 
Pode ser utilizado em todo o corpo. 35ml

R$ 19,90

Gel Hot | Aromatizante Corporal

HC111
Menta

HC328
Espanhola

HC270
Sensação

HC296
Morango com 
Champagne

HC191
Caipirinha

HC169
Amarula



R$ 5,90

R$ 5,90

HC474
Pó Mágico Forte

Aumenta o fluxo de sangue 
nos órgãos genitais e aumenta 

o desejo sexual. 0,7g

HC475
Pó Mágico Extra Forte

Maior concentração de pimenta e 
gengibre. A pimenta é famosa por seu 

uso que  provoca a excitação sexual 
com efeito tônico marcante. 0,7g

HC470
Gotas do Desejo

Bebida Energética à base de Taurina, 
cafeína e guaraná. Acrescente 15 a 
20 gotas na bebida e aproveite seu 
parceiro com mais intensidade. 15ml

Para misturar 
na sua bebida 
preferida

R$ 9,90

Sexy Drinks  



R$ 19,90

Gel Aromatizante Iced

Gel Aromatizante Iced

Gel beijável e também utilizado para 
massagem, o Gel Iced proporciona um 
delicioso frescor. 35ml

Perfeito para  
massagens sensuais

HC203
Morango

HC204
Caipirinha

HC337
Power Black

A mistura poderosa de canela, 
eucalipto e menta provoca um 

aquecimento gostoso na pele e um 
frescor na boca. 35 ml

R$ 19,90



R$ 17,90

Hot Pen

Caneta ideal para preliminares com 
sabor delicioso e irresistível. Com ela 
você poderá escrever ou desenhar 
no corpo do parceiro e apagar 
degustando. 35g

HC628
Chocolate Belga

HC626
Prata | Algodão Doce

HC629
Caramelo

HC627
Dourada | Churros



sensações

R$ 12,90

HC272
Hot Ball Termo Shock

Provoca na pele uma 
sensação vibrante e eletrizante 

junto com aquecimento.
À base de Silicone.

2 unidades. 3g

HC622
Hot Ball Conforto

Inibe o desconforto 
da penetração.
2 unidades. 3g

Óleo lubrificante revestido por uma capsula gelatinosa, 
não causa irritação. Hidrata, lubrifica e são ricas em 
vitamina E. São expelidas ou dissolvidas pelo próprio 
corpo após a relação sexual. 

R$ 9,90

HOT BALL: AS FAMOSAS
BOLINHAS DO PRAZER



R$ 12,90

HC589
Hot Ball Plus

Esquenta Esfria

Proporciona uma sensação 
etimulante e alternada de 

calor e refrescância.
2 unidades. 3g

HC591
Esfria

Provoca na pele
 uma sensação 
de refrescância

HC590
Esquenta

Provoca na pele 
uma sensação 

de aquecimento.

HC592
Shock

Provoca na pele 
uma sensação 

vibrante e eletrizante.
À base de Silicone.

R$ 9,90

R$ 9,90

R$ 9,90



R$ 9,90

R$ 12,90

R$ 12,90

HC636
Hot Ball Xana Loka

Provoca na pele 
uma sensação vibrante 
e eletrizante junto com 

aquecimente e refrescância. 
2 unidades. 3g

HC268
Hot Ball Esferas do Dragão

Causa sensação de calor 
e frescor prolongados.

2 unidades. 3g

HC271
Hot Ball Esfera Chinesa

Provoca na pele uma sensação 
vibrante e refrescante.

À base de Silicone.
2 unidades. 3g

esquenta, 
esfria, vibra

pulsa e 
esfria



As famosas  
bolinhas do 

prazer
HC621

Hot Ball Mix 

Com 4 unidades
Uva, Morango, 

Menta e Chocolate

HC582
Morango com 
Champagne

HC585
Menta

HC587
Sensação

HC583
Morango

Rompem-se na penetração, exalando aromas 
afrodisíacos e proporcionando um leve aquecimento.

Hot Ball Beija Muito
2 unidades. 3g

R$ 9,90

R$ 14,90

Produto 
beijável



HC604
50 Tons Escuros

Paixão que esquenta com 
um sabor surpreendente.

2 unidades. 3g

R$ 12,90

HC605
50 Tons Liberdade

Clímax perfeito com a 
junção do calor e do frio.

2 unidades. 3g

R$ 12,90

50  TONS DE CINZA
50  TONS DE CINZA
50  TONS DE CINZA
50  TONS DE CINZA



R$ 15,90

R$ 15,90

Linha de gel composto à base de água, não 
gorduroso. Não são beijáveis, são funcionais. 15g

Géis Umectantes | Excitantes Masculinos  

esquenta
estimula 
a ereção

esquenta 
esfria

HC609
Poderoso Cremão

Aumenta a sensibilidade e ao 
mesmo tempo remete sensações 
de aquecimento e refrescância, 

favorece o aumento da excitação 
e apetite sexual.

HC612
Ditadura

Provoca sensação de 
aquecimento. Sua fórmulação 

contém extrato de ginseng 
com efeitos estimulantes, 

estimula a ereção



Linha de gel composto à base de água, não 
gorduroso. Não são beijáveis, são funcionais. 15g

R$ 15,90

R$ 18,90

R$ 15,90

Géis Umectantes | Excitantes Femininos 

esquenta 
esfria
vibra

excita
esquenta

esfria

HC611
Xana Loka

Gel que provoca a sensação 
de refrescância e aquecimento, 

juntamente com vibrações.

HC618
Trepadeira

Estimula a circulação sanguínea, 
aumenta a sensibilidade em 

conjunto com a sensação de calor.

HC613
Raspadinha

Aumenta a sensibilidade 
com uma sensação 

prolongada de gelado.



Linha de gel composto à base de água, não 
gorduroso. Não são beijáveis, são funcionais. 15g

Géis Umectantes | Excitantes Unissex

R$ 15,90

R$ 15,90

R$ 15,90

sem dor

excita
esfria

excita
esquenta

HC610
Rebelde Sem Calça

Dessensibilizante que inibe o 
desconforto anal e facilita a 

penetração, proporcionando 
maior prazer.

HC618
Livre Leve Solto

Gel que aumenta a 
sensibilidade e provoca uma 

suave sensação de refrescância.

HC613
Tarja Preta

Gel com toque picante 
e marcante. Tem alto 

poder de vasodilatação.



R$  22,90

R$ 18,90esquenta
esfria

esquenta e 
prolonga

HC305
Oriental Spray

Aumenta o desejo sexual, provoca 
a sensação de aquecimento e 

refrescância. Retira o desconforto da 
penetração. Para o homem, prolonga 
a ereção e para a mulher, aumenta a 

circulação no clitóris. 12ml

HC304
Hot Long Spray

Diminui a sensibilidade 
prolongando o tempo de ereção 

e retarda a ejaculação. Causa uma 
agradável sensação de aquecimento 

que estimula e excita. 12ml

R$ 28,90

excitaHC363
Óleo Gotas do Prazer

Aumenta o fluxo sanguíneo, 
deixando a vagina sensível 

a carícias. 15ml



Cremes | Dose Única

R$ 10,90

HC575
Esfria

Provoca na pele 
uma sensação de 
refrescância. 3,5g

HC577
Esquenta Esfria

Proporciona uma 
sensação estimulante 
e alternada de calor 
e refrescância. 3,5g

HC579
Vibra

Provoca na pele uma 
sensação vibrante 
e eletrizante. 3,5g

HC576
Conforto

Tira o desconforto e 
dor na penetração. 3,5g

HC578
Esquenta

Provoca na pele 
uma sensação de 

aquecimento. 3,5g



R$  25,90

R$  34,90beijável 
esfria

beijável 
esquenta

HC498
Fresh Lub Morango

Devido à sua alta consistência em 
gel, proporciona uma lubrificação 

suave, deslizante e provoca 
sensação de refrescância. Ideal 

para massagens íntimas. Pode ser 
usado como lubrificante. 25g

HC515
Hot Lub Morango

Provoca deliciosa sensação 
de aquecimento. Sua fórmula 
promove alta lubrificação. 25g

desliza

HC495
Gel Deslizante

Sete Sensações

Um produto fantástico com sete 
atributos que traz uma experiência 
única para a penetração. Hidrata, 

tonifica, cicatriza, dilata, tira o 
desconforto anal e estimula. 25g

R$39,90



R$ 39,90

R$ 24,90

provocador
de ereção

sinta como 
se fosse a 

primeira vez

HC574
Volumão Gel

Recomendado para homens que 
desejam ter um nível elevado de 

prazer. Enrijece a ereção e causa a 
sensação de inchaço. Sua composição 

é a base de Ginseng e extrato de 
Domiana que são extremamente 

afrodisíacos para homens. 25g

HC340
Adstringente Sempre Virgem

Adstringente em gel que proporciona 
maior prazer e excitação. Age 

inicialmente como lubrificante e após 
a penetração causa a sensação de 
estreitamento no canal da vagina. 
Sua fórmula possui propriedades 

antisséptica, ação tonificante, 
cicatrizante e estimula a circulação. 25g 



R$ 22,90

indicado para 
iniciantes

HC159
Creme Anestésico

Lubrificante

Aumenta o fluxo sanguíneo, 
aquece a pele, favorece o 

aumento do apetite sexual 
e inibe o desconforto da 

penetração. 7g

Mundialmente conhecidas como masturbadores 
vaginais e anais. Cordão com 5 bolinhas. Cores diversas

Bolinhas Tailandesas

HZ302 | 22mm
Tamanho das bolinhas

HZ303 | 26mm
HZ304 | 28mm

R$ 39,90




