


ЩО ТАКЕ «СУХА ОЛІЯ»?

Легка та суха на дотик, ця олія не залишає 
жирного відчуття. Завдяки своїй формулі, вона 
швидко вбирається шкірою та волоссям, 
залишаючи після себе блиск, перед яким 
неможливо встояти. Живить і зволожує усі 
ерогенні зони тіла, особливо ті, які ми показуємо 
лише тоді, коли оголені :)

ДЕ ЇЇ МОЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ? 

Ця олія була створена спеціально для шкіри та 
волосся на тілі, тому ти можеш використовувати її 
на всіх тих зонах твого тіла, до яких хочеш 
привернути увагу та які хочеш, щоб дослідили: 
декольте, сідниці, вульва, яєчки…

Я ДОСЯГНУ УСПІХУ?

Аромат кокосу, перед яким неможливо встояти, 
чуттєвий блиск та доглянута шкіра гарантують 
тобі успіх. Обов’язково нанеси три краплини цієї 
олії перед будь-яким інтимним побаченням.

•   Сумісність з еротичними іграшками

•   Несумісність з латексними презервативами

•   Безпека в чутливих зонах

•   Олійна основа 

•   Зволожує: кокосова олія

•   Аромат кокосу

•   Швидке всмоктування

•   Без жирного відчуття

•   Для зовнішнього використання

HAIR AND SKIN
SHIMMER DRY OIL 
Блискуча суха олія
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ЩО ТАКЕ ANAL PLAY?

Дуже важливо зволожувати зону перед будь-якою 
анальною грою. Це стосується як експертів, так і 
початківців. Цей гель на водній основі містить у 
своїй формулі комбінацію зволожуючих та 
заспокійливих інгредієнтів, які не лише зменшують 
тертя, а й готують зону для гри.

ЯК ВІН ДІЄ?

Анус не змащується природним шляхом, коли ми 
збуджені. Цей гель на водній основі зволожує 
ректальну слизову оболонку (внутрішнє покриття 
ануса) для того, щоб вона збільшилася в об’ємі та 
сприяла природному розтягуванню сфінктерів. Ми 
додали до нього натуральні інгредієнти: арніку, 
ромашку та алое вера, які заспокоюють зону та 
збільшують це необхідне зволоження.

Я ДОСЯГНУ УСПІХУ?

Авжеж! Цей гель має магічний аромат кокосу, а також 
м’який і солодкий смак. ПОРАДА: Додайте до цієї гри 
Full Body Massage. Коли ректальні слизові будуть 
зволожені (завдяки водній основі та алое вера), 
силіконовий гель Full Body Massage дозволить 
подовжити гру. 

ANAL PLAY GEL
Гель для анальної стимуляції  

•    Сумісність з презервативами та
     еротичними іграшками

•    Заспокоює: ромашка

•    Зволожує: алое вера

•    Розслабляє: арніка

•    Водна основа

•    Аромат кокосу
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ЩО ТАКЕ FINGER PLAY?

Найкращий спосіб збудитися самому або 
викликати збудження в когось іншого – це 
досліджувати тіло руками та ротом. Цей гель на 
водній основі та з солодким смаком дозволяє 
стимулювати пальцями, без тертя, такі ерогенні 
зони як вульва чи пеніс, щоб підсилити 
збудження (ерекцію або природне змащення).

ЯК ВІН ДІЄ? 

Твоєї природньої змазки вистачить на довше, 
якщо змішати його з цим гелем на водній основі. Ти 
можеш нанести кілька краплин на пальці або 
безпосередньо на інтимну зону. Водна основа 
зробить твої рухи плавними під час власної або 
чужої мастурбації, а алое вера, що входить до його 
складу, зволожить шкіру. Застосовуй стільки разів, 
скільки забажаєш. 

Я ДОСЯГНУ УСПІХУ?

Звичайно, що так! Перед ароматом кокосу та 
солодким смаком неможливо встояти. Тактильні 
відчуття - це єдині відчуття, що присутні в кожному 
сантиметрі тіла та посилюються в ерогенних зонах. 
Досліди їх!

•   Сумісність з презервативами
     та еротичними іграшками

•   Зволожує: алое вера

•   Не залишає слідів на шкірі

•   Водна основа

•   Аромат кокосу

•   Солодкий смак

FINGER PLAY GEL
Гель для мастурбації
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ЩО ТАКЕ ORAL SEX BALM?

Оральна насолода! Бальзам з м’яким 
охолоджуючим ефектом, завдяки якому губи 
ковзають по пенісу. Бальзам знижує тертя під 
час орального сексу і феляція стає більш 
плавною. 

ЯК ВІН ДІЄ?

Нанеси бальзам прямо на губи. Він містить 
запатентовану молекулу Frescolat  , яка викликає 
м’який охолоджуючий ефект, що контрастує з 
природним теплом рота. Також ти можеш 
нанести його прямо на пеніс, утворюючи ковзку 
плівку, завдяки якій зменшиться тертя, а рухи 
«униз та вгору» стануть більш плавними, що 
допоможе тобі під час виконання й підвищить 
твою витривалість.
 
Я ДОСЯГНУ УСПІХУ?

Ідеальні рухи для ідеальних феляцій! Аромат 
кокосу і солодкий смак з ментоловим відтінком 
роблять цей процес ще приємнішим.

•    Сумісність з еротичними іграшками

•    Несумісність з латексними
     презервативами (видалити залишки
      бальзаму, перш ніж їх використовувати)

•    Ефект ковзання

•    Охолоджуючий ефект (м’який)

•    Олійна основа

•    Аромат кокосу

•    Солодкий та ментоловий смак

ORAL SEX BALM
Бальзам для орального сексу
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ЩО ТАКЕ NIPPLE PLAY?

Тобі відомо, що майже 30% жінок можуть 
досягти оргазму від стимуляції сосків? Цей гель 
з охолоджуючим ефектом має металеву кульку, 
яка покращує гру. Він створений для того, щоб 
зробити стимуляцію сосків однією з головних 
страв на твоїх сексуальних побаченнях.

ЯК ВІН ДІЄ? 

Соски є однією з найчутливіших зон тіла, чия мета 
– давати насолоду. Цей гель містить 
запатентовану молекулу Frescolat   , яка викликає 
охолоджуючий ефект на шкірі, а його металева 
кулька дозволяє збільшити це відчуття холоду. 
Поклади його в холодильник за кілька хвилин 
до гри, щоб зробити ефект холоду ще 
потужнішим.

Я ДОСЯГНУ УСПІХУ?

Звичайно! З соска на небо! Доторкнувшись до 
гелю губами, ти перенесеш його на наступну 
ділянку тіла, яку цілуватимеш. Охолоджуючий 
ефект посилюється на слизових, тому ти зможеш 
відчути його на інтимних зонах також.

•    Сумісність з презервативами та
     еротичними іграшками

•    Охолоджуючий ефект (м’який)

•    Ефект, переносний на інші зони

•    Водна основа

•    Аромат кокосу

•    Солодкий смак

NIPPLE PLAY GEL
Гель для стимуляції сосків
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ЩО ТАКЕ CLITORIAL BALM?

Клітор має одну-єдину функцію: викликати 
оргазми, тож скористайся цим! Цей бальзам має 
м’яку текстуру і швидко всмоктується, а його 
зігріваючий ефект активує кровообіг в кліторі, 
збільшуючи його чутливість до дотиків.

ЯК ВІН ДІЄ?

Більш інтенсивні відчуття під час сексуальних 
стосунків. Нанеси бальзам на палець та розподіли 
його по клітору. Завдяки запатентованій молекулі 
Thermolat  ти відчуєш зігріваючий ефект вже 
через кілька секунд після нанесення гелю. 
Женьшень збільшить кровообіг в кліторі, активуючи 
8 000 нервових закінчень, які з ним пов’язані. На той 
момент, коли він повністю всмокчеться, аргінін вже 
підвищить твою чутливість до доторків. 
 
Я ДОСЯГНУ УСПІХУ?

З частішими та інтенсивнішими оргазмами успіх 
гарантований. ПОРАДА: Додай до рецепту трохи 
Finger Play для дуже приємної - легкої або 
інтенсивної - стимуляції руками.

•    Негайний ефект

•    Швидке всмоктування

•    Тривалість: приблизно 40 хвилин
      (індивідуально)

•    Сумісність з еротичними іграшками
     та латексними презервативами

•    Зігріваючий ефект

•    Більше відчуттів: женьшень

•    Більша чутливість: аргінін

•    Аромат кокосу

CLITORAL BALM
Бальзам для клітора
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ЩО ТАКЕ FULL BODY MASSAGE?

Гель на силіконовій основі з м’якою текстурою 
робить шкіру схожою на шовк. Ідеальний для гри 
тіла з тілом. З ним ти зможеш ковзати по тілу 
партнера своїми грудьми чи сідницями.

ДЕ ЙОГО МОЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ?

У БУДЬ-ЯКИХ МІСЦЯХ! Використай його для 
масажу вульви, пеніса або навіть ануса, без тертя, 
і не хвилюйся, якщо щось потрапить усередину, 
бо він на 100% сумісний з геніталіями! Цей гель 
дозволяє перейти межу, яка розділяє 
розслаблюючий та еротичний масажі, і зробити 
масаж на кожному сантиметрі шкіри. Грай до 
виснаження навіть під водою!

Я ДОСЯГНУ УСПІХУ?

Навіть не сумнівайся у цьому! Завдяки своїй текстурі 
та кокосовому аромату він є «маст-хевом» у будь-яку 
пору року. Використовуй його при будь-якому 
сексуальному побаченні! 

•    Сумісність з презервативами

•    Несумісність з силіконовими
     іграшками

•    Сумісність з інтимними зонами

•    Силіконова основа

•    Довготривалість

•    Нерозчинний у воді

•    Шовковий на дотик

•    Аромат кокосу

•    Неїстівний

FULL BODY MASSAGE
Масажний гель для тіла
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ЩО ТАКЕ «МАСАЖНА ОЛІЯ З
ЗІГРІВАЮЧИМ ЕФЕКТОМ?

Класичний продукт з екзотичним ароматом, 
солодким смаком і приємною текстурою, які 
спонукають пестити, лизати, цілувати… усе тіло. 
Створена таким чином, що її зігріваючий ефект 
несподівано виникає, якщо подути на шкіру, ця 
масажна олія запрошує до гри.

ЯК ВОНА ДІЄ?

Нанеси трохи масажної олії на ту ділянку тіла, яку 
збираєшся масажувати, та не бійся  розподіляти 
засіб поблизу інтимних зон, бо вони цілком 
сумісні. Наноси олію руками або іншою ділянкою 
тіла, та розподіляй м’якими масажними рухами. Як 
будете готові, подуй на шкіру: зігріваючий ефект 
посилиться і здивує. Далі можна цілувати шкіру – її 
солодкий смак запрошує твої губи приєднатися до 
цієї гри.
 
Я ДОСЯГНУ УСПІХУ?

Класика з екзотичним смаком – це завжди вдалий 
вибір! Якщо тобі подобаються сюрпризи, 
зігріваючий ефект, екзотичні аромати та солодкий 
смак, тоді ця олія саме для тебе!

•    Сумісність з презервативами
      та еротичними іграшками

•    Гліцеринова основа

•    Зігріваючий ефект

•    Кокосовий аромат

•    Солодкий смак

•    М’яка на дотик

WARMING MASSAGE OIL
Масажна олія з зігріваючим ефектом
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ЩО ТАКЕ FULL BODY SOLID PERFUME?

Ароматичне запрошення відкрити кожний 
сантиметр твого тіла. Цей твердий парфум без 
спирту залишає на твоїй шкірі збуджуючий 
аромат екзотичного кокосу. Його форма «стік», 
а також м’яка і приємна на дотик текстура, 
спонукають тебе напарфумити усі оті закутки, аби 
їх згодом шукали, торкалися, цілували…

ДЕ ЙОГО МОЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ?

Парфум не містить спирту, тому його можна 
застосовувати на всіх ділянках тіла, які ти хочеш 
виділити, у тому числі інтимні зони: вульва, 
груди, сідниці, декольте, шия… 

Я ДОСЯГНУ УСПІХУ?

А він пахне і пахне... Цей парфум з кокосовим 
ароматом надовго залишається на шкірі, тому ти 
можеш напарфумити свої ерогенні зони задовго 
до сексуального побачення. Завдяки його м´якій 
текстурі ти можеш грати з ним під час побачення й 
виділяти ті зони тіла, які будеш цілувати /які тобі 
цілуватимуть пізніше ;)

•   Сумісність з еротичними іграшками та
    латексними презервативами
    (після того, як парфуми всмокталися шкірою)

•   Несумісність з латексними презервативами
     (якщо не повністю всмокталися)

•   Сумісність з інтимними зонами

•  Тривалий аромат екзотичного
     кокосу

•   М´який на дотик

•   Олійна основа

 

FULL BODY SOLID PERFUME
Сухий парфум для тіла
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ЩО ТАКЕ СПРЕЙ ДЛЯ УТВОРЕННЯ СЛИНИ?

Тобі відомо, що слина є однією з тих тілесних 
рідин, що найбільше нас збуджують? Цей спрей 
для утворення слини має цитрусовий смак, 
який наповнить твій рот слиною, щойно ти 
нанесеш його на язик. Створений для того, щоб 
під час такої сексуальної практики як 
оральний секс використовувалися власні рідини.

ЯК ВІН ДІЄ?

Хоча ми й виробляємо слину природним шляхом, 
існують способи покращити її утворення та грати 
з нашими найбільш сексуальними рідинами. Цей 
спрей є рідким і містить яблучну кислоту, яка 
стимулює виробництво слини. Нанеси його 
тричі на язик і берися до гри! Повтори нанесення, 
якщо це необхідно. 

Я ДОСЯГНУ УСПІХУ?

Напевно, що так! Від пристрасних поцілунків до 
плавного і збуджуючого орального сексу. 
Наша слина може бути найкращим інструментом 
для гри під час сексуальних стосунків.

•    Збільшує виробництво слини:
     яблучна кислота

•    Цитрусовий аромат і смак

•    Ефект слиноутворення

MOUTHWATERING SPRAY
Спрей для утворення слини
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ЩО ТАКЕ ORAL SEX STRIPS?

Кунілінгус і настрій підвищить, і для здоров’я 
корисний. Ці пластинки з охолоджуючим 
ефектом розчиняються в роті під час орального 
сексу. При контакті з вульвою їхній 
охолоджуючий ефект контрастує з природною 
температурою тіла, викликаючи безліч нових 
відчуттів, які призводять до оргазму.

ЯК ВОНИ ДІЮТЬ?

Слина розчиняє пластинку на язику та розподіляє в 
роті охолоджуючий ефект. Ментол перейде з 
язика, губ, слини… на клітор, викликаючи 
інтенсивний і вражаючий охолоджуючий ефект. Ми 
додали до складу пластинок інгредієнти з 
афродизичними властивостями (Panax Ginseng · 
Horny goat weed · L-arginine · Maca · Ginkgo biloba), 
щоб посилити збудження під час орального сексу.

Я ДОСЯГНУ УСПІХУ?

Без сумнівів! У неї тремтітимуть ноги. ПОРАДА: 
Додай до гри Finger Play чи Anal Play, якщо 
збираєшся стимулювати руками ще й такі ділянки 
як вхід у піхву чи анус.

•    Сумісність з презервативами
      та еротичними іграшками

•    Охолоджуючий ефект (інтенсивний)

•    Кількість: 7

•    Збуджуючі інгредієнти

•    Ментоловий смак

•    Сумісність з веганською
     дієтою

ORAL SEX STRIPS
Пластинки для орального сексу
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