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O QUE?

Gel mentolado masculino.
Embalagem discreta 
Produto clinicamente e
 dermatologicamente testado.

PARA QUEM?

Desenvolvido exclusivamente para 
homens que querem uns minutinhos 
a mais na relação. Auxilia na 
excitação, prolongando a ereção e 
retardando a ejaculação.

COMO USAR?

Passar sobre o pênis ereto e região 
escrotal e massagear intensamente.



   Para

  mulheres 

 em dias
desanimadinhos.

oh!
gostosa
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O QUE?

Creme exclusivamente feminino.
Embalagem discreta.
Produto clinicamente e 
dermatologicamente testado.

PARA QUEM?

Desenvolvido exclusivamente para os 
mulheres. Auxilia na excitação. 
Provoca sensações de formigamento 
na região clitorial.

COMO USAR?

Passar na parte externa da vagina e 
massagear intensamente.



vai 
fundo!

  Pois com

   o produto

    certo e 

   com 

  jeitinho, 

é BOM D+!
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O QUE?

Creme excitante para sexo anal.
Auxilia no relaxamento da região, 
deslizando, lubrificando e
dessensibilizando

PARA QUEM?

Para pessoas que buscam um sexo 
anal com mais conforto.

COMO USAR?

Passar na parte externa do ânus e 
massagear. Aguarde alguns minutos



g+
  O famoso 

   PONTO,

  agora

 explorado 

ao máximo!
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O QUE?

Sensibilizando feminino para o ponto G.
Produto clinicamente e
dermatologicamente testado

PARA QUEM?

Creme para mulheres.
Auxilia na estimulação do ponto G 
deixando - o mais sensível ao toque.

COMO USAR?

Coloque uma pequena quantidade na 
1ª falange do dedo indicador e com 
mesmo voltado para cima introduza na 
entrada do canal vaginal, somente no 1º 
anel, que fica a aproximadamente 3cm da 
entrada, e massageie.



lacrou

  Pois o 

   estilo

  mocinha

 às vezes 

impressiona...
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O QUE?

Adstringente vaginal
Produto clinicamente e 
dermatologicamente testado.

PARA QUEM?

Produto para mulheres!
Torna a relação mais prazerosa, pois 
cria a sensação de virgindade. Reduz 
temporariamente a entrada do canal 
vaginal.

COMO USAR?

Passar uma quantidade na entrada 
do canal vaginal, massagear e 
aguardar 3 minutos para iniciar a 
penetração.
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já pegou!
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