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+

POR APENAS

O KIT

34R$ 
,90

KIT TENTAÇÃOKIT TENTAÇÃO
REF: K 01



KIT DESEJOKIT DESEJO
REF: K02

POR APENAS

O KIT

39R$ 
,90

+



+

POR APENAS

O KIT

45R$ 
,90

KIT LONG NIGHTKIT LONG NIGHTponto hot + hot long spray

REF: K 03



+

POR APENAS

O KIT

26R$ 
,90

KIT REFRESCANTEKIT REFRESCANTEgel iced caipirinha + creme esfria
REF: K04



POR APENAS

O KIT

38R$ 
,90

KIT SEDUÇÃOKIT SEDUÇÃO4 cremes
REF: K05



KIT TAPA SEXOKIT TAPA SEXOcalcinha comestível menta + chocolate

REF: K06

+

POR APENAS

O KIT

29R$  
,90



KIT ELE E ELAKIT ELE E ELA
REF: K 07

+POR APENAS

O KIT

24R$ 
,90



KIT TOTAL PRAZERKIT TOTAL PRAZER
REF: K08

POR APENAS

O KIT

54R$ 
,90



KIT LUBRIFICANTEKIT LUBRIFICANTE+ sabonete líquido

REF: K09

+

POR APENAS

O KIT

5R$ 
,99



HZ394
Pétalas Perfumadas

R$ 49,90

Com Fragrância afrodisíaca e no 
formato de pétalas de rosas, dá um 
toque romântico àquele momento 
especial. São confeccionadas com 
material sintético, podendo ser 

lavadas e reutilizadas.

Use na banheira 
ou na cama



HC417
Odorizador Morango

R$ 24,90

Proporciona uma atmosfera mais 
prazerosa para a sua noite romântica. 
Possui fragrância agradável que 
pode ser utilizado como odorizador 
de ambientes, perfumando roupas 
de cama e lingerie        50ml

HC407
Desodorante Íntimo Algodão

R$ 24,90

Desodorante Íntimo Unissex que 
pode ser usado no fundo da cueca, 
no saco escrotal ou no pênis. A 
mulher pode utilizar no fundo da 
lingerie ou na região  íntima externa, 

com 10cm de distância da pele.       
35ml



massagem

HC332 | Sexy Candy
Vela Hidratante Vinho             40g

R$ 64,90

Quando acesa, transforma-se em 
um delicioso óleo lubrificante 
para massagem beijável. Isenta de 
parafina, não queima a pele e possui 
na composição manteiga de cacau 
e cera de abelha.

HC339 | Óleo para Massagem
Beijável                                    40ml

R$ 29,90

Tem ação lubrificante e hidratante 
deixando a pele macia e hidratada 
para receber uma massagem 
sensual.

HC381 | Óleo para Massagem
Relaxante                                 40ml

R$ 29,90

O óleo Ylang Ylang com algodão é 
utilizado em massagens relaxantes 
e terapêuticas.



R$ 35,90

HC675 |  LUBHOMME

Gel à base de água para massagem no pênis.
Promove a circulação sanguínea, melhora a frigidez 
e prolonga a atividade sexual. Estimula o prazer por 
mais tempo. Deixa o pênis com toque refrescante e 
revigorante. Também ajuda nas preliminares e retarda 
a ejaculação.                                                                      15ml

R$ 35,90

HC674 |  LUBFEMME

Este produto é um lubrificante desenvolvido 
especialmente para o cuidado íntimo  de mulheres 
acima de 50 anos. Lubrifica, hidrata e mantém  o 
equilíbrio na região íntima, estimulando com a 
sua ação vasodilatora. Contém propriedades que 
ajudam a reestabelecer a barreira lipídica, além de 
ação suavizante que reestabelece a barreira cutânea 
e sua defesa contra agentes externos. Contém Ácido 
Hialurônico que alivia os sintomas de ressecamento 
vaginal, como coceiras, irritações e desconforto na 
relação sexual.                                                                  15ml

MELHOR IDADEmelhor idade



R$ 25,90

HC514 | MADURO
ESTIMULADOR DE EREÇÃO PARA HOMENS MADUROS

Proporciona uma ereção mais rígida e estimula o 
prazer por mais tempo, devido a sua formulação que 
contém extrato de Ginseng.                                        13ml

R$ 29,90

HC512 | MELHOR INTENSIDADE
LUBRIFICANTE DE ALTA INTENSIDADE - UNISSEX

Produto à base de silicone, sem odor.
Loção lubrificante de alta performance com ação 
prolongada. Possui Vitamina E que é um antioxidante 
e ajuda na tonicidade da pele.                                                          12ml

R$ 34,90

HC513 | INTIMIDADE FEMININA
EXCITANTE E ESTIMULANTE FEMININO

Composto por óleos essenciais que levam a intensas 
sensações prazerosas e estimulantes.                       15ml



fragrâncias

HC646
Love

Aroma Frutal doce 
com laranja, flor de 

jasmin e âmbar.

HC647
Romance

Aroma Floral doce com 
doce de coco, baunilha 

e orquídea branca.

HC648
Charm

Aroma Frutal com 
framboesa, flor de 

bergamota e âmbar.

R$ 44,90

Sex Sens 

Vela Hidratante Perfumada. 20g



fragrâncias

Com aroma 
adocicado e 
afrodisíaco

HC640
Love

Aroma Frutal doce 
com laranja, flor de 

jasmin e âmbar.

HC641
Romance

Aroma Floral doce com 
doce de coco, baunilha 

e orquídea branca. HC642
Charme

Aroma Frutal com 
framboesa, flor de 

bergamota e âmbar.

R$ 19,90

Sex Sens 

Creme Hidratante. 90g



Aroma 
afrodisíaco com 

cheirinho de 
˝quero mais 

HC650
Love

Aroma Frutal doce 
com laranja, flor de 

jasmin e âmbar.
15ml

HC651
Romance

Aroma Floral 
doce com doce de 
coco, baunilha e 
orquídea branca.

15ml

HC652
Charme

Aroma Frutal com 
framboesa, flor de 

bergamota e âmbar.
15ml

R$ 46,00

Fragância Sex Sens 
Aroma adocicado 
nas versões Charm, 
Romance e Love.

fragrâncias



R$ 18,90

Tapa Sexo Comestível
O Tapa Sexo dissolve-se em contato 
com a umidade deixando um delicioso 
sabor.

HZ641
Sabor Morango

HZ642
Sabor Chocolate

HZ643
Sabor Menta

HZ644
Sabor Morango 
e Champagne

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

Dica:Dica:

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

protetora e aplique sobre a pele. 

comestíveis



Sexy Drinks  

R$ 5,90

HC474
Pó Mágico Forte

Aumenta o fluxo de sangue 
nos órgãos genitais e aumenta 

o desejo sexual. 0,7g

R$ 5,90

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

R$ 9,90

Para misturar 
na sua bebida 

preferida



HC292
Chocomenta

HC291
Cereja

Perfeito para 
massagens 
sensuais

HC337
Power Black

Gel Aromatizante Iced
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$ 19,90

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

HC203
Morango

HC204
Caipirinha



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

Produto 
beijável

HC111
Menta

HC328
Espanhola

HC270
Sensação

HC296
Morango com 
Champagne

HC191
Caipirinha

HC169
Amarula

géis



R$ 20,90

HC114
Lubrificante Unissex

Auxilia e facilita a penetração do 
pênis, próteses e acessórios. É também 
indicado para mulheres com distúrbios 

hormonais e mulheres propensas a 
infecções fungicas. 35ml

R$ 3,99

HC118
Lubrificante Sachê

Com textura cremosa e suave 
promove alta lubrificação e torna a 

pele mais flexível para a penetração. 
Pode ser usado para sexo anal e 

vaginal.  8g

HC464
Sabonete Sachê Morango c/ 

Champagne
Dermatologicamente e 

ginecologicamente testado. Produto 
Unissex, com cheiro agradável, 

regula o PH e ação prolongada de 
refrescância e limpeza. 8g

R$ 3,99



R$ 13,90

Você Gostosa - Dose Única
Bebida altamente afrodisíaca com sabor estimulante do 
prazer. Vai te deixar completamente solta(o) e com mais 
vontade para a hora H. De preferência ingerir gelado. 
Contém açúcar.  Contém 0,5% de álcool. 50ml

 Você vai ter 
disposição para 

curtir a noite toda

PB102 
Citrus com 

Vodka PB001 
Vodka com 
Energético

PB157 
Catuaba

PB226 
Groselha com 

Pimenta



R$ 12,90

Sex Machine - Dose Única
Energético líquido concentrado. 
Pode ser misturado na bebida ou consumido em dose 
única. Um frasco de 20ml equivale a 1 lata de energético. 
Não contém açúcar. 20ml

Aumenta a energia 
e o desejo sexual

PB153 

Guaraná



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

HC627
Churros

HC629
Caramelo

hot pen



R$ 12,90

Energético pronto para beber, 
com composição igual aos 

energéticos tradicionais, 
potencializado com Gengibre, 

Catuaba, Ginseng e Canela. 
Extremamente afrodisíaco. Ajuda 
a aumentar o desempenho físico, 
dando um UP na energia e desejo 

sexual. A dose exata da disposição 
para seus instintos mais 

selvagens. Contém açúcar. 20ml

PB223
Tesão de Onça



R$ 10,90

PB213
Pepper Blend Oficial

Gel comestível para sexo oral, 
versão Super Hot. Esquenta e 
deixa a pele mais sensível em 

contato com a boca. Sabor 
Pimenta Super Picante. 12g

R$ 18,90

PB222
Mint Drop - Bala Líquida

Com leve poder lubrificante, 
super refrescante para aguçar 

as preliminares e prolongar 
as sensações. Para usar onde 

e quanto quiser. 18g



R$ 19,90

R$ 11,90

PB101
Fusion Eletrizante

Vibrador líquido comestível. 
Pode ser usado nas 

preliminares ou como 
lubrificante. Em contato 

com a pele causa um efeito 
extremamente vibrante. 12g

CARROSSEL

Lubrificante com glitter. 
Pode ser aplicado na pele 

deixando-a com brilho e sabor 
inigualável, nas preliminares 

ou como lubrificante. 18g

PB215
Doce de Leite

PB216
Maçã do Amor



Vibroquete
Vibrador Líquido

R$ 39,90

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

HC461

Tutti-Frutti 

HC459 Morango

Vibre da 
cabeça aos pés

beijáveis



HOT BALL: AS FAMOSAS
BOLINHAS DO PRAZER
HOT BALL: AS FAMOSAS
BOLINHAS DO PRAZER

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. 

HC622
Hot Ball Conforto

Inibe o desconforto 
da penetração.
2 unidades. 3g

R$ 9,90

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

sensações



R$ 9,90

HC268
Hot Ball Esferas do Dragão

Causa sensação de calor 
e frescor prolongados.

2 unidades. 3g

R$ 12,90

HC271
Hot Ball Esfera Chinesa

Provoca na pele uma sensação 
vibrante e refrescante.

À base de Silicone.
2 unidades. 3g pulsa e esfria

HC269
Hot Ball Power Black

Quente e Gelado

Causa múltiplas sensações de 
aquecimento e refrescância 

intensa. Óleo de canela, 
eucalipto e menta.

2 unidades. 3g

R$ 9,90



HC582
Morango com 
Champagne

HC586
Frutas 

Vermelhas

HC585
Menta

HC587
Sensação

HC583
Morango

Produto 
beijável

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

Hot Ball Beija Muito
2 unidades. 3g

R$ 9,90

HC590
Esquenta

Provoca na pele 
uma sensação 

de aquecimento.
2 unidades. 3g

R$ 9,90



HC589
Hot Ball Plus

Esquenta Esfria

Proporciona uma sensação 
etimulante e alternada de 

calor e refrescância.
2 unidades. 3g

R$ 9,90

HC591
Esfria

Provoca na pele
 uma sensação 
de refrescância

R$ 9,90

R$ 12,90

HC592
Shock

Provoca na pele 
uma sensação 

vibrante e eletrizante.
À base de Silicone.



     

As famosas  
bolinhas do 

prazer

HC621
Hot Ball Mix 

Com 4 unidades
Uva, Morango, 

Menta e Chocolate

R$ 14,90

R$ 12,90

HC636
Hot Ball Xana Loka

Provoca na pele 
uma sensação vibrante 
e eletrizante junto com 

aquecimente e refrescância. 
2 unidades. 3g

esquenta, 
esfria, vibra



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

HC603
50 Tons Cinza

Um desejo que refresca 
prolongadamente.

2 unidades. 3g

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



[ HC669 ] Gel Aceita que dói menos                   R$ 22,90

Deslizante anal voltando para o público LGBTQI+. Uma sensação para cada cor 
da bandeira. Hidrata, tonifica, cicatriza, dilata, tira o desconforto anal, lubrifica e 
estimula. Gel à base de água equilibrado por extratos naturais. Tudo para uma 
relação agradável e segura.        15g

[ HC672 ] Gel Aromatizante Xups                      R$ 24,90

Delicioso gel térmico para sexo oral e massagem corporal, com sabor chiclete 
de hortelã, esquenta na pele e esfria na boca.    35ml

[ HC671 ] Creme Bálsamo eu & você                        R$ 22,90

Intenso creme para massagem clitoriana entre mulheres. Intensifica a excitação 
sexual, estimula a vagina e sensibiliza o clítoris, facilitando para um orgasmo 
mais intenso e prazeroso. O Bálsamo possui propriedades hidratantes e 
antioxidantes e é um potente afrodisíaco com alto poder de vasodilatação. 3,5g

[ HC670 ] Gel Íntimo Beijinho no Edí                    R$ 22,90

Delicioso gel íntimo para a prática do beijo grego, com intensa lubrificação e um 
delicioso sabor de tutti-frutti. As várias terminações nervosas que se espalham 
tanto pelo ânus quanto na boca, quando estimuladas, aumentam o desejo e 
apimentam a relação, aumentando também a intimidade.     15g

Love is l
ove

Love is l
ovePRIDEPRIDE

HC672

HC670

HC671

HC669

LINHa oRGULHO



HC444
Aqua Loob - Resistente à agua

Desenvolvido à base de 
silicone, prolonga o tempo 
de lubrificação e facilita a 

penetração. 12ml

HC445
Aqua Fire - Resistente à agua

Desenvolvido à base de 
silicone, deixa o sexo mais 

quente. 12ml

R$ 28,90
R$ 28,90

Mantém a lubrificação mesmo    
em contato com a água

lubrificantes



Slow

A base de Cravo e Mentol, tira 
levemente a sensibilidade, retardando 
a ejaculação precoce sem prejudicar 
a ereção.

Boom

Todas as funções unificadas: 
esquenta, gela, vibra e lubrifica. 
É indicado para quem gosta de 
apimentar a relação.  

Apertadinha

Adstringente com base de extrato 
de cajueiro, que causa estreitamento 
do canal, proporcinando uma 
relação mais prazerosa. 

PB181| 18ml

PB180 | 18ml

Esquenta e Gela

As sensações que o fogo e o 
gelo proporcionam. Lubrificante 
com sensação alternada de calor 
e refrescância.

R$ 14,90

R$ 14,90

R$ 14,90

R$ 14,90

R$ 16,90

R$ 16,90

PB188 | 7g

PB187 | 7g

PB189 | 7g

PB186 | 7g



beijável 
esfria R$  34,90

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

R$  25,90

HC515
Hot Lub Morango

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

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

beijável 
esquenta

desliza

provocador
de ereção

excitantes



R$ 24,90

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

R$ 24,90

HC250
Creme Delirium

Proporciona uma sensação alternada de 
aquecimento e refrêscancia em cada movimento.

R$ 39,90

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 sinta como 

se fosse a 
primeira vez

provocador
de ereção



R$  22,90

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$ 18,90

R$ 22,90

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

HC310
Hot Hard

Melhora a circulação sanguínea e 
induz à ereção.

MODO DE USAR: Aplique uma quantidade 
generosa no pênis ainda flácido, 
massageando até que atinja a ereção.

esquenta
esfria

esquenta e 
prolonga



Cremes | Dose Única

R$ 10,90

HC575
Esfria

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

HC578
Esquenta

Provoca na pele 
uma sensação de 

aquecimento. 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



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

Géis Umectantes | Excitantes Femininos 

esfria
R$ 15,90

R$ 18,90

R$ 15,90

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.

esquenta 
esfria
vibra

excita
esquenta



R$ 15,90

HC617
Livre Leve Solto

Gel que aumenta a 
sensibilidade e provoca uma 

suave sensação de refrescância.

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

Géis Umectantes | Excitantes Unissex

R$ 15,90

HC615
Tarja Preta

Gel com toque picante 
e marcante. Tem alto 

poder de vasodilatação.

excita
esquenta

excita
esfria

HC610
Rebelde Sem Calça

Dessensibilizante que inibe o 
desconforto anal e facilita a 

penetração, proporcionando 
maior prazer.

R$ 15,90

sem dor



R$ 15,90

R$ 15,90

HC612
Ditadura

Provoca sensação de 
aquecimento. Sua fórmulação 

contém extrato de ginseng 
com efeitos estimulantes, 

estimula a ereção

HC620
Berinjelo

Potente vasodilatador que 
aumenta o fluxo sanguíneo na 
região íntima, aumentando a 

sensação de prazer.

esquenta
estimula a 

ereção

esquenta 
esfria

R$ 15,90

HC609
Poderoso Cremão

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

favorece o aumento da excitação 
e apetite sexual.

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

Géis Umectantes | Excitantes Masculinos  



R$ 15,90

HC656
Horas Bolas

É um prolongador de ereção, que 
retarda a ejaculação reduzindo a 
sensibilidade do pênis e provoca 
um leve aquecimento na região.

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

Géis Umectantes | Excitantes Masculinos

R$ 15,90

HC616
Comigo Ninguém Pode

Possui óleo essencial de 
canela com propriedades 

afrodisíacas e estimulantes.

excita
esquenta

excita
esquenta

HC619
Espada de São Jorge

Possui efeito estimulante que 
melhora a ereção e rigidez do 

pênis.

R$ 15,90

estimulante



R$ 27,90

R$ 25,90

R$ 28,90

HC517
Mais Profunda

Spray Refrescante. 
Elaborado especificamente 
para facilitar um sexo oral 

mais profundo. 12ml

HC447
Deep Easy

Possui óleos essencias que 
proporcionam um delicioso 
aquecimento, estimulando 
a excitação sexual. Quando 

aplicado na parte externa, reduz 
a sensibilidade, facilitando a 

penetração. 12ml

HC409 | Gel com Microcápsulas

Facilita a penetração e proporciona maior prazer. Um 
potente vasodilatador que aumenta o fluxo sanguíneo 
causando a sensação de prazer e inibindo o desconforto 
na relação. Possui microcápsulas que se dissolvem, 
liberando óleo de Jojoba, que quando dissolvido na 
pele nutre, regenera, hidrata e cicatriza. 12g

Você com a boca  
cheia de prazer



R$ 29,90

R$ 25,90

R$ 29,90

HC593 | Beijo Grego

Gel íntimo beijável, com poder de intensa 
lubrificação. Específico para a prática de sexo oral 
anal. O Beijo Grego é feito à base de água, não causa 
irritações e não agride os preservativos.                  20g

HC594 | DE’SENSIBLE

Sua fórmula causa a perda de dor e desconforto na 
prática do sexo anal e ajuda a lubrificar, facilitando a 
entrada do pênis.                                                            18g

HC252 | Just Joy

Facilita a penetração e proporciona maior prazer 
reduzindo a sensibilidade. Indicado para casais que 
praticam sexo  anal com frequência.                       25g



Quantos orgasmos 
você quer ter 
em uma noite?  

R$ 14,90 R$ 28,90

HC306
Creme.   4g

HC363
Óleo.   15ml 

MODO DE USAR: Aplique no clítoris massageando 
suavemente para sentir o aquecimento e excitação. 

R$ 28,90

HC390 | Ponto Hot

Estimula a 
musculatura vaginal, 
facilitando o êxtase 
feminino. Ajuda 
na lubrificação e 
tem alto poder de 
vasodilatação. 12g

estimula, aquece e excita

Aumenta o fluxo sanguíneo, deixando a 
vagina sensível a carícias.

Gotas de Prazer



DUAS CAPAS E

DE PRAZER!uma infinidade

R$ 12,90

R$ 59,90

REF: HZ611
G POINT. CAPA DE DEDO ESTIMULADORA

O G Point foi desenvolvido especialmente 
para estimular o toque feminino 
íntimo.  A capa para os dedos se encaixa 
perfeitamente com a anatomia íntima 
feminina no momento da masturbação, 
auxiliando a mulher à chegar ao clímax 
com muito mais prazer. 

REF: 1019
ANEL PENIANO VIBRADOR

Anel em silicone com vibrador, 
proporcionando ao homem um 
efeito prolongador de ereção 
e ao mesmo tempo, estimula a 

região clitoriana.
Acompanha Bateria.



R$ 20,90

HC103
Gel Excitante Esquenta

Estimulante afrodisíaco que aumenta a 
temperatura, estimula e excita, levando 
ao desejo e ao prazer. Aplicar na região 
íntima massageando suavemente. 7g

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

Bolinhas Tailandesas

HZ302 | 22mm (P)
Tamanho das bolinhas

HZ302 | 26mm (M)
HZ302 | 28mm (G)

R$ 39,90

indicado para iniciantes R$ 22,90

HC159
Creme Anestésico Lubrificante

Aumenta o fluxo sanguíneo, aquece a pele, 
favorece o aumento do apetite sexual e 
inibe o desconforto da penetração. 7g



satisfaça todos os seus desejos

VIBROU!VIBROU!VIBROU!VIBROU!VIBROU!VIBROU!VIBROU!
ABRIU, GIROU,

BRA
VI

RES
VIBRADORESVIBRADORESVIBRADORESVIBRADORESDO

R$ 44,90

REF: 5132
VIBRADOR EM FORMATO DE BATOM

Funciona com 1 pilha AAA não inclusa.

É um potente mini vibrador em formato 
de batom. Pode ir com você onde for, 
dentro da sua nécessaire, disfarçado na 
sua maquiagem. No trânsito, em casa, nas 
viagens, ele será seu fiel companheiro nas 
horas vagas, para passar o tempo. 

Cuidados: Lavar antes e após o 
manuseio com água e sabão neutro. 
Aconselhável o uso lubrificantes.



SEM LIMITES
PRAZER

R$ 39,90

R$ 69,90

REF: PS006A
VIBRADOR PERSONAL LISO YOUVIBE 

Funciona com 1 pilha AA não inclusa.

Vibrador personal de 13 cm.
Possui superfície lisa e um motor 
multivelocidade controlado a partir de um 
botão giratório em sua base.
Produto mede aproximadamente 13,5 x 
2,5 cm, sendo 12,5 cm penetráveis.

REF: MV108
POWER BULLET
Funciona com 1 pilha AAA inclusa.

◊ Possui 10 modos de vibração, com design 
único, sua característica alongada faz com 
que a vibração transmitida seja apreciada 
de forma delicada.

◊ O acabamento liso e não poroso permite 
explorar uma massagem intensa em todo 
o corpo.

◊ Pode-se utilizar como um acessório para 
estimulação dos seios, mamilos, vagina, 
períneo e ao redor do anûs.

Cuidados: Lavar antes e após o 
manuseio com água e sabão neutro. 
Aconselhável o uso lubrificantes.

Cuidados: Lavar antes e após o 
manuseio com água e sabão neutro. 
Aconselhável o uso lubrificantes.



jogos e brincadeiras

REF: HZ316B
JOGO DE TAREFAS

Saia da rotina. Jogue os dados e realize a 
tarefa sorteada com o parceiro

REF: HZ315B
JOGO DAS POSIÇÕES

Quer criar um clima diferentes? Jogue os 
dados e realize a posição sorteada.

REF: HZ379B
JOGO DO BEIJO

Jogue o dado e pratique com o parceiro o 
tipo de beijo que o dado marcar.

R$ 34,90

R$ 15,90

R$ 15,90



jogos e brincadeiras

REF: HZ354B
JOGO DO SEXO GOSTOSO

Quer criar um clima diferente? Jogue os 
dados, realize uma nova fantasia e curta o 
momento.

REF: HZ400
BARALHO KAMA SUTRA HETERO SOFT

REF: HZ467
BARALHO KAMA SUTRA HETERO HARD

R$ 25,90

R$ 49,90

R$ 49,90



COELHINHA 
GOSTOSA
COELHINHA 
GOSTOSA

COLEGIAL 
SAFADINHA
COLEGIAL 
SAFADINHA

REF: FM102
FANTASIA MINI

Acompanha tanga embutida.
Tecido xadrez sujeito a variação de cores

REF: FM106
FANTASIA MINI

Acompanha orelhas.
Tanga embutida.
Tecido tule.

R$ 49,90

R$ 49,90

TAMANHO ÚNICO
(VESTE DO P AO GG)




