
1

Ao seu
encontro

SEMPRE

ESPREITE



2 LUBRIFICANTE RELAXANTE
ANAL GLIDE 30ML

Esta fórmula de silicone 
proporciona uma sensação 
suave como a seda, sem 
um efeito dessensibilizante, 
transformando a relação 
sexual anal numa experiência 
repleta de prazer para ambos 
os parceiros.
1406165240
12.95€

JUST GLIDE 
ANAL

Lubrificante à base de água 
com as melhores proprie-
dades de longo prazo! Tubo 
transparente com conteúdo 
transparente, compatível 
com preservativo, água e gor-
dura. Dermatologicamente e 
clinicamente testado. 
1406239800
50ml – 6.95€
1406239460
200ml – 12.95€

JUST GLIDE 
À BASE ÁGUA

O lubrificante de grau 
médico JUST GLIDE é 
um lubrificante à base 
de água, incolor e ino-
doro. É indicado para 
massagens corporais e 
para a penetração.
1406239110
50ml – 6.95€
1406239200
200ml – 12.95€

JUST GLIDE 
MORANGO

O lubrificante de grau 
médico JUST GLIDE 
MORANGO é um lubri-
ficante à base de água 
com aroma e sabor a 
morango.
1406239500
50ml – 6.95€
1406239620
200ml – 12.95€

Lubrificantes
Deixe que a noite se torne mais intensa e relaxe...

JUST GLIDE
SILICONE

O lubrificante de grau médico 
JUST GLIDE é um lubrificante 
à base de silicone, incolor e 
inodoro. JUST GLIDE tem um 
efeito duradouro, não possui 
gorduras nem óleos e por isso 
é adequado para o uso com 
preservativos de látex.
1406111070
30ml – 5.95€
1406111150
100ml – 13.95€



3LUBRIFICANTE COMESTÍVEL
SEXO ORAL 35GR 

Nunca a Gula e a Luxúria se deram tão 
bem. Os lubrificantes Oral Pleasure são 
guloseimas líquidas, se já gosta de sexo 
oral, vai passar a adorar! 
1400357100
Morango e Chocolate – 9.95€
1400349400
 Chocolate com Avelã – 9.95€
1400359900
Caramelo – 9.95€
1400036620
Cereja – 9.95€

LUBRIFICANTE 
COMESTÍVEL 100ML

É um lubrificante co-
mestível, à base de 
água, com um delicio-
so aroma.
De longa duração que 
lhe permitirá prolongar 
e intensificar os seus 
momentos íntimos. 
1400021104
Morango – 10.50€
1400021128
Chocolate – 10.50€

BOLINHAS
BRASILEIRAS

Conjunto de 2 bolas de óleo afrodisíaco com aromas que 
criam uma sensação de bem-estar e uma atmosfera sedutora.
Ao contacto com o calor do corpo a bola dissolve-se em pou-
co tempo, libertando o lubrificante, contribuindo, assim, para 
o jogo dos preliminares eróticos e convertendo a relação se-
xual numa intensa viagem até ao orgasmo.
Preço: 9.95€
Efeito Calor – 1800035750 
Efeito Calor e Frio – 1800036290
Efeito Frio - 1800036130
com Aroma a Morango – 1800338570
com Aroma a Chocolate - 1800338510

VIVA CREAM
10ML 

Viva Cream - Finalmente, 
um produto criado para 
mulheres - por mulheres.
Quer estejam nos 18 ou 
nos 80, as mulheres pro-
curam formas de enrique-
cer sua vida e trazer mais 
paixão e intimidade aos 
seus relacionamentos. 
1100011306 
10.99€



4 LUBRIFICANTE EFEITO
CALOR 150ML

Lubrificante à base de 
água - Sensação aque-
cimento.
1400021067 
11.50€

LUBRIFICANTE EFEITO
FRIO 150ML

Lubrificante à base de 
água, sensação de ar-
refecimento de mentol. 
1400021074 
11.50€

LUBRIFICANTE CLIMAX
BURSTS COM EFEITO 
FORMIGUEIRO 118 ML

CLIMAX BURSTS efeito 
Formigueiro chegou. Esta 
nova fórmula à base de 
água tem esferas enrique-
cidas com vitaminas A, B5, 
C e E, que dão sensação 
de formigueiro quando se 
dissolvem.
1400029680 
15.95€

HIDRATANTE ÍNTIMO 
LIBERTÉ 50 ML

Hidrata e lubrifica, proporcionando 
maciez, elasticidade, maciez, satisfa-
ção e bem-estar da área íntima. Produ-
to 100% natural.
Adequado para qualquer mulher e si-
tuações: menopausa, irritações, comi-
chão, dermatite, etc.Pode ser aplicado 
várias vezes ao dia e aumentar a quan-
tidade, se necessário.
Recomendamos que seja usado antes 
e depois do sexo.
1400003665 
26.95€

GEL APERTO
VAGINAL 15 ML

Gostaria de experimentar nova-
mente a sensação que teve na sua 
primeira vez?
Proporciona uma sensação de 
aperto dos músculos vaginais.
Aplicar e massajar nas paredes va-
ginais até total absorção, 15 minu-
tos antes da relação.
1400036520 
18.95€



5CÁPSULAS ESTIMULANTES VENICON
PARA MULHER

Venicon é um estimulante natural, inteiramen-
te orientado para as necessidades da mulher. 
Estimula o fluxo de sangue para as zonas eró-
genas, o que vai fazer com que sinta as carícias 
mais intensamente.
Tome 1-2 cápsulas por dia, com água suficien-
te, 30 minutos antes da atividade sexual. 
1400025780 
15.95€

GOTAS EXCITANTE
DE CLITÓRIS 30ML

Orgasm Drops deve ser apli-
cado diretamente no clitóris 
para aumentar a sensibilidade 
e o prazer feminino através de 
sensações que variam entre 
quente, frio e formigueiro, pro-
porcionando uma experiência 
inesquecível. 
1400213570 
15.95€

ESTIMULADOR STRONG
VIBRADOR LÍQUIDO 15ML

Este é um gel íntimo e estimulante. 
Por ser unisexo irá trazer mais prazer 
a ambos! Deve ser espalhado na zona 
íntima com movimentos suaves, mas-
sageando com cuidado. Depois de 
aplicado, este gel irá causar sensações 
estimulantes com ondas de vibração 
muito fortes. Descubra que não há li-
mites para o seu prazer!
1400035980 
26.95€

PÉNIS XXL
80 ML

O Creme Pénis XXL é um creme 
para aumento do pénis por ex-
celência. 
Deverá aplicar uma pequena 
quantidade no pénis e massajar 
gentilmente todos os dias de 
preferência de manhã e antes 
de deitar em todo o seu compri-
mento até total absorção.
1406103300 
16.95€

Estimuladores
Aumente  o prazer, aumente os estímulos...



6 CÁPSULAS ESTIMULANTES VENICON
PARA HOMEM

Venicon estimula a ereção e aumen-
ta a potência sexual! Muitos homens 
sofrem pois não são capazes de ter 
ereções. 
Tome 1-2 cápsulas por dia, com 
água suficiente, 30 minutos antes da 
atividade sexual.
1400025770 
15.95€

PENIMAX CREME
50ML

As propriedades únicas 
de PENIMAX estimulam 
a circulação sanguínea 
no pénis, resultando em 
aumento de tamanho e 
maior duração da ereção.
1400002815
12.95€

SPRAY RETARDANTE
RETARD´907 25ML

Com o Retard’ 907, você mantém 
o controle da sua ereção e pode 
ejacular quando você quer. Aca-
bou-se a ejaculação precoce!
Aplicar 3 a 8 vaporizações na ca-
beça e ao longo do pénis, 5 a 15 
minutos antes da relação sexual.
1400007770
16.95€

SPRAY RETARDANTE
WILD STUD 22ML

O spray retardante Wild Stud retarda a ejacula-
ção graças ao seu efeito levemente anestésico. 
O spray Wild Stud anestesia temporariamente os 
pontos mais sensíveis do pénis. Alcance o clímax 
mais lentamente e desfrute do sexo durante mais 
tempo. Controle o seu orgasmo.
Uso recomendado:
Pulverizar 2 a 5 vezes no seu pénis antes da ativi-
dade sexual.
1400034980
22.95€



7CÁPSULAS ESTIMULANTES 
PERFECT PERFORMER 30 CAPS

Com estas cápsulas é possível melhorar o seu 
desempenho sexual! Não será só o seu parceiro a 
ter uma experiência mais intensa, pois com estas 
cápsulas o utilizador irá sentir um aumento da ex-
citação e uma maior intensidade orgásmica.
Uso Recomendado:
Tome 2 cápsulas por dia, com água suficiente, 
30 minutos antes da atividade sexual. Não tome 
mais de 2 cápsulas em 24 horas.
1400025800 
19.95€

CÁPSULAS ESTIMULANTES
PENIS + ERECT -  90 CAPS

Com estas cápsulas é possível melhorar o seu desem-
penho sexual! Não será só o seu parceiro a ter uma ex-
periência mais intensa, pois com estas cápsulas o utili-
zador irá sentir um aumento da excitação e uma maior 
intensidade orgásmica.
Uso Recomendado:
Tome 2 cápsulas por dia, com água suficiente, 30 minu-
tos antes da atividade sexual. Não tome mais de 2 cáp-
sulas em 24 horas.
1400025800 
19.95€

VOLUMIZADOR DE E
SPERMA 30 CAPS.

As mudanças alimentares são conhecidas 
por alterar a produção de sémen e também 
o seu sabor. Mas poucas pessoas sabem 
como aumentar o seu volume e quantida-
de. Este produto vai aumentar o volume e 
a quantidade.
Tome 3 cápsulas por dia com bastante 
água.
1400001101
25.95€



8 ÓLEO DE MASSAGEM 
EFEITO CALOR 150ML

Óleo de massagem rela-
xante com efeito de calor 
agradável, calmante e 
profundamente relaxan-
te.
1406182920
Morango – 17.95€
1406115900
Maracujá / Manga– 17.95€
1406115810
Maçã Verde – 17.95€

VELA DE
MASSAJEM 

Acenda a vela, aguarde 20 minu-
tos, e apague-a. Deite um pouco 
de cera derretida sobre a palma da 
mão e espalhe suavemente sobre a 
pele do seu/sua parceiro/a e des-
frute do subtil aroma e do efeito 
quente e relaxante.
Vela 170ml Frutos Exóticos
1400083410 – 22.95€
Vela 30ml Champanhe e Morango
1400083450 – 9.95€

PRESERVATIVOS
SECURA

Estes preservativos transparen-
tes e fofinhos dão-lhe a sensação 
natural de não usar preservativo 
quando penetra no seu parcei-
ro(a). Com revestimento húmido 
à base de silicone e reservatório.
25 unid – 1400000748 – 7.95€
50 unid- 1400000749 – 14.95€
100 unid – 1400000750 – 24.95€

PRESERVATIVOS CONTROL
SABORES 12 UNID

Preservativos em látex de 
borracha natural de máxima 
qualidade. Liso, anatómico, 
de lados não paralelos, trans-
parente, lubrificado e com 
depósito. Lubrificados com 
aroma de chocolate, pêssego 
ou menta e de cor castanha, 
amarela ou verde respetiva-
mente.
1400015548
9.95€

PRESERVATIVOS CONTROL
RETARDANTES 12 UNID

Preservativos em látex de 
borracha natural de má-
xima qualidade. Liso, de 
ajuste anatómico e tem um 
efeito retardante à base de 
Benzocaína.
1400015556 
10.95€



9PERFUME COM FEROMONAS
PARA HOMEM 15ML

Pheroman é um perfume com 
feromonas para homem. As fe-
romonas são as responsáveis 
pela atração do sexo oposto. 
1400025400
11.95€

PERFUME COM FEROMONAS
PARA MULHER AFRODITA 50ML

A linha de perfumes Secret Play 
desperta o desejo ardente na 
pessoa que deseja conquistar. As 
partículas biológicas da trufa es-
timulam o desejo sexual de forma 
natural, através do aroma.
1400031720 
25.95€

ANAL SPECIAL
COR DE PELE

Satisfaça a sua parceira por 
trás e pela frente ao mesmo 
tempo. Dildo flexível (16 cm 
de comprimento, 2,5 cm de 
diâmetro)
1105101700
19.95€

DUCHE ANAL
E VAGINAL

Duche (vaginal e anal) com 
bola de bomba (10,4 centí-
metros, diâmetro de 5 cm).
1105273350
18.95€

VIBRADOR
ANAL

Uma vez lubrificado, este es-
pecialista anal em material 
gelatinoso, encontra o seu 
caminho sozinho em direção 
ao centro do prazer! 
Dimensões: 18 x 2,5 cm.
1105716440
22.95€

Anal
Prazer duplo, experiências diferentes...



10 ANAL PLUG
LILÁS PEQUENO

Plug com ventosa 
em cor lilás.Total de 
10,5 centímetros de 
comprimento total, 
a profundidade de 9 
cm por 2,5cm.
1105073770
10.95€

ANAL
FINGER

Desperta o interesse 
por sexo anal. Dildo 
em silicone com anel 
muito flexível para o 
dedo. 
Dimensões: Punho 
de dedo 1,5 cm - 
elástico.
1105216390
5.95€

CONJUNTO DE
3 PLUGS ANAIS 

Estes plugs anais em pirâmide são 
perfeitos para principiantes do sexo 
anal.
Dimensões:
S - 8,5 cm de comprimento e 2,2 cm 
de diâmetro máximo. (Inseríveis)
M - 11 cm de comprimento e 3,1 cm 
de diâmetro máximo. (Inseríveis)
L - 11 cm de comprimento e 3,6 cm 
de diâmetro máximo. (Inseríveis)
1100014753
22.95€

PÉROLAS
ANAIS

Espetacular tira de pérolas 
anais muito suaves, elabo-
radas a partir de materiais 
de alta qualidade e que irão 
oferecer-lhe um prazer anal 
extremamente intenso.
Dimensões: 32 cm de com-
primento; 2 cm de diâmetro.
Material: PVC.
1100006230 
7..95€

ANAL PLUG
DIAMOND

Mesmo um belo rabo pode encan-
tar!
Aqui estão os momentos de espera 
para você, porque este plug de cor 
prata é uma verdadeira joia para o 
seu lado positivo.
Dimensões: Comprimento total de 
8,2 cm, 3,4 cm de diâmetro.
Peso: 85 g.
Material: alumínio, acrílico.
1105327890
17.95€



11PLUG ANAL
OUCH! 

Chegaram os plugs com cauda! Um 
brinquedo híbrido: Meio plug, meio 
cauda. Combine 2 fetiches em 1 e dei-
xe-se levar. 
Dimensões:
Plug: 6 cm de comprimento e 3 cm de 
diâmetro.
Cauda: 7 cm comprimento. 
Material:
Aço inoxidável, acrílico, pelúcia.
1100010305 
46.95€

PLUG ANAL DIAMOND
BUTT PLUG REGULAR PRETO

Este elegante plug anal tem 
uma base flexível dando maior 
conforto á penetração. Desfrute 
de uma estimulação constante, 
devido ao seu peso e à sua for-
ma clássica.
DIMENSÕES:
7 cm de comprimento; 3 cm de 
diâmetro.
1100012327
14.95€

VIBRADOR REALÍSTICO
9” PRETO

Com um design realista gra-
ças à glande e veias em re-
levo e um toque único, este 
vibrador adapta-se a si. 
Dimensões:
20 cm de comprimento; 3,8 
cm de diâmetro. (Inseríveis)
Material:
TPE.
1100151000 
11.95€

VIBRADOR
REAL VIBE

Esse menino da nature-
za proporciona momen-
tos inesquecíveis! 
Dimensões: Total de 
cerca de 20 cm de com-
primento, 3,5-4,7 cm de 
diâmetro.
Material: TPR, livre de 
ftalatos.
1105579350
37.95€

VIBRADOR BIG
NATURAL

Vibrador flexível com veias, 
glande inchada e testículos 
imponentes. 
Dimensões: Comprimento to-
tal de cerca de 22 cm, profun-
didade de inserção 15 cm, 4,5 
a 5,5 cm de diâmetro.
Material: TPR, ABS, sem Ftala-
tos na sua composição
1105801470
64.95€

Vibradores
Experimente as sensações de um orgasmo mais intenso...



12 VIBRADOR
LOTUS LILÁS

Seu super lover!
Vibrador em forma de pênis 
com sete modos de vibração.
Dimensões: Comprimento to-
tal de cerca de 20 cm, 3-4 cm 
de diâmetro. 
Material: Silicone, ABS. Pilhas 
não incluídas: 2 x Mignon / 
AA.
1105845920
26.95€

VIBRADOR
SMILE EASY

Vibrador Silenciosa com cabe-
ça curvada.
7 tipos de vibração podem ser 
controlados pressionando um 
botão.
Comprimento: aproximada-
mente 22 cm. aprox. 3 - 3,9 cm 
de diâmetro.
Material: Silicone / ABS, isento 
de ftalatos.
1105725190
34.95€

VIBRADOR
LADY LOVE

As mulheres vão amá-lo ...!
Vibrador em um design nobre e 
discreto. Útil e pequeno, cabe em 
todos os bolsos.
Dimensões: 11,5 cm de compri-
mento, 1,8-2,2 cm de diâmetro.
Amortecimento da vibração em 
1 estágio ajustável.
Material: ABS.
1105633070
14.95€

DILDO EUROPEAN
LOVERS 

Dildo pequeno e flexível com 
glande pronunciada, com 
ventosa de cor de pele.
Dimensões: Comprimento to-
tal 15 cm, 3,8 cm. 
Material: TPE, livre de ftalatos.
1105241230
19.95€

DILDO REALÍSTICO
GC 7,5”

GC apresenta os dildos 
realísticos que vieram para 
ficar. Perfeito para mo-
mentos íntimos de prazer.
Dimensões: 19 cm de com-
primento; 4,5 cm de diâ-
metro. Inseríveis.
Material: PVC
1100015059
25.95€



13DILDO LARGE
NATURE SKIN

Dildo extremamente flexí-
vel com testículos e ven-
tosa. 
Dimensões: Comprimento 
total 29,5 cm, 5,2 cm de 
diâmetro.
Peso 660 g.
Material: TPE, livre de fta-
latos.
1105328270 
74.95€

DILDO REALÍSTICO
REAL RAPTURE 

Os dildos REAL RAPTURE 
são realísticos e fabricados 
num material suave ao to-
que. Dimensões:
20,5 cm de comprimento; 
5,4 cm de diâmetro.
Material: PVC.
1100042910
29.95€

VIBRADOR DUPLO
KING COCK 

Gostaria que o seu vibrador 
tivesse a aparência e o toque 
de um pénis real, o pénis que 
sempre sonhou? 
Dimensões: 11 e 13 cm de 
comprimento; 4,4 e 3,6 cm de 
diâmetro (Inseríveis).
Material: PVC livre de ftalatos, 
ABS.
1100013276 
94.95€

MY SECRET LOVE
PASSION POINTER

Extraordinário massajador 
com movimento da cabeça 
macia e flexível. (6,5 x 6,5 cm). 
Ideal para uma massagem 
muscular ou de descontração 
para despertar os sentidos!
Comprimento: 29 cm.
2 Velocidades de vibração.
Carregador (220 V) Incluído.
1105794910
69.95€

VIBRADOR
SPARKLING BUTTERFLY

Para momentos maravilhosos de 
mimos!
Este vibrador de coelho recarregá-
vel acende-se ao ritmo das vibra-
ções! Comprimento total 19,4 cm, 
profundidade de inserção 11,5 cm, 
por 2,5-3,5 cm de diâmetro.
Material: Silicone com revestimen-
to de PU, ABS. Inclui cabo USB.
1105942100
49.95€



14 VIBRADOR DUPLO REALISTA 
REAL FEEL DELUXE 

Incrivelmente realista este vibrador de 
dupla penetração. Feito em matérias 
sem ftalatos, de excelente qualidade 
e com capacidade de assegurar dois 
orgasmos apenas com uma onda de 
vibração.
DIMENSÕES:  12 cm de comprimento; 
2,5 cm a 4,5 cm de diâmetro.
MATERIAL: PVC.
1100093930
57.95€

VIBRADOR EM SILICONE
BEND GC ROXO

Um vibrador poderoso feito em suave 
silicone de alta qualidade, prático e per-
feito para levar para onde quiser. Este 
brinquedo pode ser usado para estimu-
lação anal, vaginal, do clitóris e do pon-
to-G: a sua imaginação é o limite
DIMENSÕES: 12 cm de comprimento, 
3,3 cm de diâmetro. Inseríveis
MATERIAL:  Silicone, ABS.
1100015045
34.95€

VIBRADOR INSUFLÁVEL 
DONG DE SILICONE OUCH! 

Graças à bomba de ar e à válvula de controlo, 
poderá agora ter a possibilidade de decidir e 
ajustar o tamanho que pretende usar.
USO RECOMENDADO:
Para evitar lesões quando usado internamente, 
não espremer a bola insuflável mais de 3 vezes.
DIMENSÕES: 15,7 cm de comprimento, 4,6 cm 
de largura não insuflado, 5,5 cm de largura in-
suflado.
MATERIAL: Silicone.
1100010332
55.95€

VIBRADOR JELLY REAL
RAPTURE BURST 

Os vibradores REAL RAPTU-
RE são realísticos e fabrica-
dos num material suave ao 
toque e gelatinoso.
DIMENSÕES: 25 cm de com-
primento; 4,5 cm de diâme-
tro
MATERIAL: PVC.
1100043500
21.95€



15VIBRADOR PARA CASAL PARTNER PLUS 
COM CARREGADOR USB

O PARTNER PLUS foi criado para dar ainda 
mais prazer aos casais. O seu formato er-
gonómico, suave e sedoso, proporcionará 
uma estimulação intensa do clitóris e irá 
massajar o Ponto G.
O vibrador PARTNER PLUS apresenta 10 
modos de vibração. Possui 2 motores para 
uma maior estimulação.
DIMENSÕES: 10 cm de comprimento.
MATERIAL: Silicone, ABS.
1100012718
39.95€

VIBRADOR REALÍSTICO 
COM TESTÍCULOS 

Gostaria que o seu vibrador tivesse 
a aparência e o toque de um pénis 
real, o pénis que sempre sonhou? 
Pare de sonhar e descubra o King!
DIMENSÕES: 20,3 cm de compri-
mento; 5,6 cm de diâmetro (Inse-
ríveis).
MATERIAL: PVC livre de ftalatos, 
ABS.
1100013275
81.95€

VIBRADOR KEVIN 
THE FIREFIGHTER

Eu sou o Kevin e sou um espe-
cialista a apagar fogos, mesmo 
os mais incontroláveis.  As 6 
funções de pulsação e vibra-
ções multivelocidade estão 
sempre prontas para te exer-
citar
DIMENSÕES: 15,2 cm inserí-
veis e 4,5 cm de diâmetro.
MATERIAL: TPR, ABS.
1100010140
44.95€

VIBRADOR MAGIC TALES
PINK CHARMED RABBIT

A linha de vibradores MAGIC TALES apre-
senta vibradores “rabbit” multifuncionais 
para uma estimulação 360º da mulher. 
Além das filas de pérolas ao longo do eixo 
de rotação, é caracterizado por 12 dife-
rentes tipos de vibrações no estimulador 
do clitóris.
DIMENSÕES: 11,5 cm de comprimento 
(inserível); 3 cm de diâmetro. 
MATERIAL: TPR.
1100010918
39.95€



16 VIBRADOR SWEET
SMILE ROTATING RABBIT

Vibrando, girado, massageando - tudo 
ao mesmo tempo!
Vibrador com estimulador de clitóris. 
7 modos de vibração, 3 velocidades 
de rotação.
Dimensões: Comprimento total de 
27,5 cm,2,3 a 4,1 cm de diâmetro.
Material: Silicone com revestimento 
de PU, ABS e Livre de ftalatos
1105930280
69.95€

VIBRADOR 
PONTO-G

Com a sua superfície silk touch 
confortável, com a sua forma 
flexível de sensações de prazer 
e com os 12 programas inten-
sos de vibrações impressionan-
tes, Comprimento: 12 cm
Diâmetro: 3,5 cm
Bateria: Recarregável
Material: ABS/Silicone
1100641510
59.95€

VIBRADOR DE SILICONE
LICKING SENSATION ROSA

Vibrador de desenho ergonómico com ponta alar-
gada, para estimulação e estimulador de clitóris. 
Corpo irregular para uma sensação mais intensa, 
em silicone de alta qualidade e seguro para o cor-
po. Com dois poderosos motores que lhe ofere-
cem 9 diferentes funções de vibração e 6 padrões 
de rotação por onde pode navegar.
Livre de ftalatos e à prova de água.
Dimensões: 19 cm de comprimento, por 3cm de 
diâmetro.
1100215040
56.95€

ORGASM
BALLS

Red Love Ball Duo da You2Toys. 
Com bolas internas rotativas co-
nectadas por uma correia com 
laço de retorno.
Dimensões: 3,5 cm. Peso 25 g. 
Material: ABS com revestimento 
de PU.
1105136280
6.95€



17BOLAS VAGINAIS
DE VIDRO 

Umas bolas em vidro com uma de-
licada flor amarela no seu interior, 
são as ideais para ter os seus mús-
culos pélvicos em forma manten-
do as bolas no sítio, e aumentar o 
seu prazer sexual.  Uso Recomen-
dado: É recomendável o uso de 
lubrificante.
Dimensões: 2,5 cm diâmetro.
Material: Vidro.
1100058860
17.95€

FINGER
VIBRADOR

Indicado para colocar 
no dedo e estimular 
o clitóris ou massajar 
qualquer parte do 
corpo. Dimensões: 
Comprimento total é 
de 10cm.
1105750030
21.95€

FLUTTER
BUTTERFLY

Ligeiramente curvado, 
vibrador sulcado com 
borboleta no final que vai 
agarrar a sua parte mais 
íntima estimular o clitóris 
com suas antenas. 
Dimensões: Comprimento 
total de 95 cm. Material: sili-
cone, ABS, livre de ftalatos.
1105823010
39.95€

ESTIMULADOR
DE CLITÓRIS 

O SATISFYER 1 irá conquistar a 
maioria das mulheres! Possibilita 
orgasmos múltiplos e intensos em 
apenas alguns minutos. Apresenta 
uma técnica de sucção inovadora 
e técnicas de massagem através de 
ligeiras pulsações que lhe irão ga-
rantir um prazer extra. Dimensões: 
14 cm de comprimento; 5 cm de 
diâmetro. Material: Silicone, ABS.
1100014189
34.95€

OVO VIBRATÓRIO
RECARREGÁVEL 

OCEAN BREEZE é um moderno 
ovo com comando à distância 
para que possa escolher entre 10 
excitantes modos de vibração, 
desde o zumbido brincalhão até 
modos orgásmicos. Ideal para a 
estimulação vaginal ou clitoriana.
Dimensões: 7,5 cm de compri-
mento; 3,4 cm de diâmetro.
Material: Silicone.
1100015088
47.95€



18 OVO VIBRATÓRIO
MAGIC EGG 2.0 ALIVE

Ovo vibratório ALIVE. Com controlo 
remoto sem fios, 10 ritmos de vibra-
ção, elegante, poderoso e eficaz. Não 
pode faltar nos jogos eróticos em ca-
sal! Uso Recomendado: É recomendá-
vel o uso de lubrificante.
Dimensões: 7,5 cm de comprimento e 
3,5 cm de diâmetro.
Material: Silicone.
1100010539
29.95€

ANEL COCK
RING RABBIT

Divertido e extrema-
mente elegante, feito de 
silicone e concebido a 
pensar em ambos os se-
xos. O RABBIT COCK RING 
contém uma bala com 
vibração forte, e distin-
gue-se pela sua incrível 
elasticidade.
1105835370
19.95€

ANEL COM VIBRAÇÃO
DESCARTÁVEL

O anel que vai fazer a dife-
rença. Em silicone e com 
saliências que vibram jun-
to do clitóris. 
Dimensões: diâmetro 2,5 
cm. (bastante flexível).
1105781180
3.95€

RED SLING 
PENISRING

Laço de pénis vermelho / 
preto com cordão de puxar 
para trás para o diâmetro in-
dividualmente ajustável.
Material: PVC.
1105186030
8.95€

ANÉIS
LOOPING

Kit de dois anéis para 
pénis: 1 duplo e 1 quá-
druplo.
Material: Silicone
Dimensões: 2,5 cm
1105148290
10.95€



19ANEL PARA PÉNIS
MR. HOOK

Anel peniano preto feito em 
silicone muito macia e exten-
sível com apêndice para esti-
mulação anal dele ou dela.
Artigo feito em silicone hi-
poalergénico.
Dimensões: 3 cm. diâmetro 
(expansível), extensão tem 
14,5cm de comprimento e 
1cm de diâmetro.
1105026000 
19.95€

MANGA
REALISTIXXX

Manga para o pénis sem costu-
ras de cor de pele feito de ma-
terial super macio. Prolonga o 
membro masculino em 4,5 cm.
Comprimento total 16,5 cm, 
profundidade de inserção 12 
cm, por 3 cm de diâmetro (mui-
to elástico), espessura da parede 
0,8 cm.
Material: Silicone.
1105341100
29.95€

MANGA PÉNIS
SLEEVE

Manga para o pénis na cor da pele com 
glande e veias pronunciadas, topo li-
geiramente curvado e abertura extra 
para os testículos. Dimensões: Com-
primento total 21 cm, profundidade 
de inserção 13,5 cm, exterior 4 cm de 
diâmetro, interior 2,7 cm de diâmetro 
(não esticado), diâmetro de abertura 
para testículos de 2,5 cm (fortemente 
elástico). Material: TPE, livre de ftalatos.
1105329830
24.95€

MANGA PARA O 
PÉNIS BRILLIANT BANG

A manga para o pénis 
BRILLIANT BANG é uma 
manga muito elástica 
com uma ponta firma 
para uma penetração 
mais fácil. 
Dimensões: 14,5 cm de 
comprimento;
3,6 cm de diâmetro.
Material: TPR
1100003606
11.95€

MASTURBADOR 
PENTHOUSE KENNA JAMES

Masturbador reversível com 
vagina realista e réplica ânus 
da estrela erótica Kenna Ja-
mes.
Dimensões: Comprimento 
total 27 cm, profundidade de 
inserção 22 cm, por 2,0 cm de 
diâmetro (elástico).
Material: TPR, ABS, PVC.
1105346680
69.95€



20 CONJUNTO
MASTURBADORES 

Complete ou renove a sua cole-
ção.
Conjunto de 3 masturbadores 
masculinos, vagina, boca e ânus, 
de toque e especto realista para 
uma sensação única de prazer. 
Dimensões: Comprimento: 12 cm 
- Diâmetro: 4 cm
Material: TPR
1100021307
31.95€

MASTURBADOR
DUPLO

Masturbador cor de pele com ca-
nal aberto ao desejo estruturado 
em ambos os lados - por um lado, 
sob a forma da vagina, do outro 
em forma de Ânus.
Dimensões: Comprimento total 
cerca de 20 cm, interior 4 cm.
Material:
TPR, shell ABS e livre de ftalatos
1105117810
39.95€

BOMBA PARA O 
PÉNIS PUSH TOUCH

Se pretende fazer crescer o seu pé-
nis de forma eficaz e obter ereções 
poderosas, esta bomba para o pénis 
é o produto indicado para si. 
Dimensões: 23 cm de comprimento; 
6 cm de diâmetro.
Material: TPR, ABS.
1700141710
17.95€

ESTIMULADOR
DA PRÓSTATA 

Mime-se com este prático e curvo 
massajador da próstata. Este é o brin-
quedo perfeito para todos aqueles 
que querem experienciar as sensa-
ções intensas causadas pela estimula-
ção da próstata. 
Dimensões: 13,5 cm de comprimento; 
2,8 cm de diâmetro.
Material: Silicone.
1100014390
9.95€

Masturbadores
Todo um mundo de prazer redobrado...



21BONECA ULTRA REALISTA CINDY DOLLS

Aquecimento via USB
Ftalatos: Não
Vibração: Não
À prova de água: Não
Dimensões:
Altura: 163cm
Peito: Copa K (101cm)
Cintura: 57cm
Anca: 106cm
Profundidade Vagina: 18cm
Profundidade Ânus: 18cm
Profundidade Boca: 15cm

STRAP-ON REALISTA DE 
COURO OUCH! 8 POLEGADAS

Penetre profundamente o 
corpo do seu parceiro com 
este strap-on OUCH!de 8 po-
legadas com testículos, veias 
e glande realistas.
Dimensões: 20 cm de compri-
mento e 4,2 cm de diâmetro.
Material: Couro, Borracha, Me-
tal, Elástico.
1100015042
44.95€

Inclui:
• Bola de peito
• Conjunto de lingerie
• Unhas de reposição
• Escova de cabelo
• Lubrificante
• Toy Cleaner
• Pó Renew
• Irrigador de limpeza
• Acessório vaginal extra
• Manual de instruções
1200015321
2.765,95

STRAP ON SEXXBIAN
8 ZOLL

Strap on com vibrador de pele com 
ventosa e veias salientes, reproduzi-
do o pénis verdadeiro. Vibrador: com-
primento total 22,5 cm, profundidade 
de inserção 17,5 cm, Ø 4,1 cm. Correia 
63 cm x 132 cm (ajustável). Anel Ø 5,4 
cm. Pilhas não incluídas.
Material: PVC (vibrador), PU & ferro 
(cinta), ABS (controle remoto). Livre 
de ftalatos.
1105917000
59.95€

DOUBLE DONG
STRAP-ON

String preto ajustável, 
dildo dupla cor de pele,
Dimensões:19X2,6-4,6 
cm e 13X2,8 - 3,7 cm.
Material: TPR, Livre de 
ftalatos. String em polia-
mida.
1105018910
45.95€

Strap-On
Porque não deixarem-se levar por caminhos diferentes?



22 STRAP-ON THE PEGGER 
ANAL FANTASY

Prepare-se para a diversão com 
este strap-on perfeito para princi-
piantes!
Dimensões: 12 cm de comprimen-
to; 3,1 cm de diâmetro.
Material: Nylon, PVC.
1100097480
49.95€

STRAP ON OCO
BULL POWER

Strap-on para ela ou ele pois tam-
bém serve de extensor para o pé-
nis aumentando-lhe 5 cm.
Com cintas elásticas.
Material: Latéx.
Dimensões: Comp. 13-18 cm / 
Diâm. 3,5 cm.
1105214340
32.95€

JOGO DO 
AMOR

Isto vai aquecer!!!  Jogo de dados 
com ordens para dar ao parceiro, 
por exemplo, massajar, chicotear, 
lamber, acariciar…
Contém: Chicote, máscara, algemas, 
2 dados, 1 vibrador com pilhas in-
cluídas e tampões para ouvidos.
1907739130
25€

BODY MOKETTA
OBSESSIVE

Incrível body muito romântico e sen-
sual, que irá sem dúvida proporcio-
nar-lhe um toque de elegância, os 
detalhes em renda trabalhada dão um 
toque de ousadia. 
5100012821 – S/M
5100012822 – L/XL
5100012823 – XXL
39.95€



23CAMISA DE NOITE 
MOKETTA OBSESSIVE

Incrível camisa de Noite muito 
romântico e sensual, que irá sem 
dúvida proporcionar-lhe um to-
que de elegância, os detalhes em 
renda trabalhada dão um toque 
de ousadia. Com tanga incluída
5170421111 – S/M
5170421131 – L/XL
5170421061 – XXL
35.95€

CONJUNTO MOKETTA 
OBSESSIVE

O seu corte faz com que 
abrace as suas curvas ver-
tiginosamente e a renda 
trabalhada dá um toque 
de ousadia.
Inclui: Sutiã, cinto de ligas 
e tanga.
5100012818 – S/M
5100012819 -L/XL
29.95€

CORPETE E TANGA 828-COR 
OBSESSIVE PRETO

Feito em suave micro rede 
bordada, o sutiã ata no 
pescoço através de delica-
das fitas de cetim. Possui 
estratégicos brilhantes para 
adornar o seu corpo. Inclui: 
Corpete e tanga.
5100015302 – S/M
5100015303 – L/XL
36.95€

CAMISA DE NOITE E TANGA 
ROSEBERRY OBSESSIVE

Explore a sua noite e se-
duza com esta camisa de 
noite. Aproveite para con-
quistar com o mais requin-
tado sentido de atração.
Inclui: Camisa de noite, 
tanga.
5100007754 – S/M
5100007755 – L/XL
37.95€

CAMISA DE NOITE E TANGA
VERMELHA

Uma delicada camisa de noi-
te longa, fabricada em tecido 
muito suave, com bordados 
nas copas e alças duplas. Pos-
sui uma encantadora rosa en-
tre o decote, e dois encanta-
dores laços de cetim junto às 
alças. 
5337160101 – S/M
5337160102– L/XL
36.95€

Lingerie
Para todos os gostos, para todas as formas...



24 BODY LUIZA 
OBSESSIVE VERMELHO

Todo feito em elásticos, 
com renda trabalhada 
nos peitos, e tapado na 
zona íntima. Vista sen-
sualidade e originalida-
de, deixando-o louco de 
desejo.
5100077180 – S/M
17.95€

CAMISA DE NOITE E TANGA 
LOVICA OBSESSIVE

Explore a sua noite e sedu-
za com esta camisa de noite. 
Aproveite para conquistar com 
o mais requintado sentido de 
atração.
Inclui: Camisa de noite, tanga.
5100015249 – S/M
5100015250 – L/XL
5100015251 – XXL
35.95€

CATSUIT N119 
OBSESSIVE

Este catsuit extrema-
mente justo é confecio-
nado em malha suave e 
é decorado por estraté-
gicas aberturas. Efeito 
de body e meias de liga.
5100014957 –  S/L
26.95€

COLLANTS S500 
OBSESSIVE PRETOS

Sensuais e muito provocantes 
estes collants com efeito cinto 
de ligas são versáteis tanto para 
o dia-a-dia como para uma noite 
especial. Estes collants de rede 
fina possuem um adorável pa-
drão floral.
5100070960 – s/L
15.95€

CONJUNTO 870-SEC 
OBSESSIVE VERMELHO

Explore a sua noite e seduza 
com este sensual conjunto feito 
em micro rede com pormenores 
em renda de padrão floral. Sur-
preenda com as eróticas abertu-
ras nas copas e tanga.
Inclui: Soutien e tanga.
5100009836 – s/m
5100009843 –  l/xl
Preço: 29.95€



25CONJUNTO SECRED 
OBSESSIVE

Explore a sua noite e 
seduza com este con-
junto. Aproveite para 
conquistar com o mais 
requintado sentido de 
atração.
Inclui: Venda, tanga, 
algemas.
5100007749 – S/M
5100007750 – L/XL
24.95€

CUECA 829-PAN 
OBSESSIVE

Sinta-se irresistível com 
esta irreverente cueca. 
Feita em renda elástica, 
com bordado floral e 
com um atrevido design 
em forma de coração.
5100014327 – S/M
5100014328 – L/XL
12.95€

CAMISA DE NOITE
E TANGA PRETA

Uma lingerie provocante que 
irá transformá-la numa mulher 
muito sensual e apetecível.
Inclui: Camisa de noite e tanga.
5100012981 – S 
5100012982 – M
5100012983 - L
5100012984 - XL
29.95€

CORPETE E TANGA
OBSESSIVE BRANCO

Renda-se ao romance com este 
belo corpete. Feito em tecido 
da mais alta qualidade e dese-
nhado para acentuar as suas 
formas. Possui renda bordada e 
micro rede translúcida.
Inclui: Corpete e tanga.
5100015294 – S/M 
5100015295 – L/XL
31.95€

VESTIDO EFEITO
MOLHADO PRETO

O vestido feito em tecido de efeito 
molhado que proporciona a ousa-
dia desejada e fica colado às suas 
curvas como uma segunda pele.
Inclui: Vestido e Tanga.
5100015398 – S 
5100015399 – M
5100015400 – L
5100015401 – XL 
42.95€



26 BOXER COM FECHO MALE 
POWER ZIPPER SHORT PRETO

Este boxer tem um corte muito 
sexy, e é feito em tecido macio 
e tem um design único. 
5100014692 – S/M
5100014693 -L/XL
€21,95

MINI BOXERS COM ABERTURA
FÁCIL MALE POWER CLIP TEASE

Este mini boxer é feito em tecido 
macio e tem um design único. As 
suas aberturas através de clips 
tornam esta peça versátil e ape-
lativa.
5100014698 – S
5100014699 – M
5100014700 – L
5100015043 – XL
24.95€

SLIP JOCK RING PEEP SHOW 
MALE POWER BRANCO

Mostre tudo sem perder o mistério, 
a suave rede vai abraçar o seu pénis 
e permitir os olhares mais indiscre-
tos. Os elásticos estão unidos por 
fortes argolas metálicas.
5100014709 – S/M
5100014710 – L/XL
21.95€

SLIP LIQUID ONYX
JOCK MALE POWER

Este slip jock com um corte muito sexy e 
original da MALE POWER revela cada deta-
lhe do seu corpo. O pénis fica numa bolsa 
brilhante e confortável, as nádegas ficam a 
descoberto.
5100014703 – S/M
5100014704 – L/XL
15.95€
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Bondage
Experimente o seu lado mais selvagem...

CATSUIT PRETO
DE REDE 

Fato muito sexy, com aberturas 
muito excitantes nos seios e na 
púbis, costas decotadas. Ma-
terial super elástico, modela o 
corpo da mulher.
5109010100 – S/L 
17.95€

KIT INSTRUMENTS 
OF PLEASURE BIJOUX 

Kit ideal para realizar jogos muito 
intensos e apaixonantes com o seu 
parceiro.
FORMATO: 4 peças.
Inclui: Uma bala vibratória de mas-
sagem, umas algemas acetinadas, 
uma venda e um gel de massagem 
de silicone.
1400056830
19.95€

SUPORTE POSITION 
MASTER COM ALGEMAS 

Ajustável, seguro e confor-
tável com algemas para os 
tornozelos e pulsos almo-
fadadas. Tem agora á sua 
disposição a melhor pene-
tração
MATERIAL:
Metal, Nylon.
1100013227
65.95€

JAULA
MAN CAGE 

MAN CAGE é a escolha ideal para prender um pénis maroto. 
Feita em material de alta qualidade e hipoalergénico. Escon-
da a chave para domínio total! Domine ou seja dominado. 
Livre de ftalatos e à prova de água. Possui aberturas que per-
mitem a circulação do ar e urinar sem ter de a retirar. Esta 
jaula ajusta-se ao pénis através dos anéis incluídos, escolha 
o que melhor se adapta a si e garanta a melhor erecção de 
sempre ao retirá-la.
Dimensões: 9 cm de comprimento e 3,5 cm de diâmetro.
1800013736 
55.95€



28 KIT LOVER’S
FANTASY 

O kit completo para 
iniciantes, ideal para 
experimentar jogos 
sexuais excitantes e 
extravagantes!
Inclui: Chicote, alge-
mas e venda.
1800011935
22.95€

BONDAGE 
KIT

Conjunto com três aces-
sórios para os prazeres de 
escravidão!
Inclui:
- 2 punhos de velcro indi-
viduais para cada pulso,
- 1 coleira com trela,
- 1 Chicote.
5104981001
39.95€

PINÇAS PARA OS MAMILOS
E ANEL PARA O PÉNIS 

Este incrível conjunto de pin-
ças para os mamilos e o anel 
para o pénis irá fornecer-lhe 
prazer extra e também me-
lhorará o seu desempenho
1800047990
35.95€

PINÇAS PARA
OS MAMILOS 

Encha os seus ma-
milos de prazer com 
estas pinças para os 
mamilos ajustáveis 
com corrente. 
Dimensões: 30 cm de 
comprimento.
5100079870
16.95€

CHIBATA GRETIA
CROP 

Atreva-se a praticar 
um jogo de domi-
nação e submissão! 
Use o poder desta 
chibata tornando-se 
no dominador da re-
lação.
Dimensões: 42cm de 
comprimento
1800012803
12.95€

CHICOTE
OUCH! 

Deseja passar as brinca-
deiras para um patamar 
muito mais elevado sem 
perder o requinte?  Então 
este chicote é perfeito 
para isso.
Dimensões: 40 cm de 
comprimento.
1800013822
14.95€



29MÁSCARA
EM RENDA 

Sinta-se como uma 
verdadeira princesa 
num baile de más-
caras veneziano e 
descubra o poder 
oculto que esta más-
cara tem sobre o seu 
parceiro.
1100015061
6.95€

ALGEMAS DE
ALTA COSTURA 

Procura umas algemas 
sofisticadas feitas para 
aguentar brincadeiras 
mais extremas? Não pro-
cure mais. Estas algemas 
para pulsos são confor-
táveis e facilmente ajus-
táveis. 
1800013300
21.95€

COLEIRA COM
TRELA OUCH! 

Deseja passar as brinca-
deiras para um patamar 
muito mais elevado sem 
perder o requinte? Então 
esta coleira é perfeita 
para isso. 
Dimensões: Corrente: 79 
cm de comprimento.
Coleira: 4,7 cm de largura.
1800013823
24.95€

VENDA LOVE NOT 
TODAY & TOUCH ME

Venda de cetim preta 
opaca, impressa em am-
bos os lados com letras 
douradas: de um lado 
TOQUE EM ME! outro lado 
NÃO HOJE!
1807770640
5.95€

MÁQUINA DO SEXO INTERNACIONAL 

Chegou a máquina de sexo perfeita para si que adora via-
jar sem abdicar dos prazeres mais íntimos! A INTERNATIO-
NAL PORTABLE SEX MACHINE é compacta, leve e pode 
utilizá-la em qualquer corrente elétrica do mundo inteiro, 
graças ao seu fantástico adaptador ajustável. 
Inclui:  Adaptador universal, 2 dildos, 1 vibrador, espana-
dor, sabão antibacteriano, lubrificante.
Dimensões: Dildo roxo: 16,5 cm de comprimento e 3,8 cm 
de diâmetro. Dildo realista: 18,4 cm de comprimento e 3,8 
cm de diâmetro.
Vibrador: 11,4 cm inseríveis e 3,3 cm de diâmetro.
1100011186
299.95€
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A nossa morada
Erosfarma
Av. José Domingues dos Santos
139 - 1º ESQ.
4300 -351 PORTO

22 531 4000 | 917 841 023
969 689 818 

A nossa loja! Um ambiente requintado 
e acolhedor. Visite-nos!

FACEBOOK

Siga as mais recentes novidades fazendo um “Like” na nossa 
página do Facebook!

Para isso, basta ir a: www.facebook.com/erosfarma.pt

Vale 10% Desconto
em compras na loja Erosfarma
Válido até novembro 2019. Destaque este voucher e apresente-o na loja

Horário: 
Seg a sexta: 10 – 13 e 14 – 19h30
Sábado: 10 – 13 e 14 – 19 horas

info@erosfarma.pt

VISITE-NOS EM WWW.EROSFARMA.PT Milhares de artigos e novidades sempre atuais.
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Horário: 
Seg a sexta: 10 – 13 e 14 – 19h30
Sábado: 10 – 13 e 14 – 19 horas

info@erosfarma.pt

Cupão de Encomenda
ACTUALIZE OS SEUS DADOS
Cliente Nº      
Nome      Data de Nascimento    (Interdito a menores de 18 anos) 
Morada      Localidade   Cód. Postal
Telefone    (Contactar das h ás h) Email

ENDEREÇO ALTERNATIVO PARA ENVIO DE ENCOMENDA
Morada    
Localidade    Cód. Postal

NOTA DE ENCOMENDA (Valor mínimo da encomenda: 20€) ENCOMENDAS SUPERIORES A 45€ NÃO PAGAM DESPESAS DE ENVIO (-4,50€)

DESCRIÇÃO QUANTIDADE     PREÇO UNITÁRIO     PREÇO TOTALCÓD. PRODUTO

Temos 1 Presente para si, 
que enviamos com a sua 
encomenda, nos próximos 
10 dias.

     CONTINENTE:
 Nacex
 Entrega em 1 a 2 dias na morada indicada
 Correio Normal
 A levantar nos CTT, entrega em 5 dias úteis (só é possível para  
 encomendas pagas previamente- Cheque, Cartão de Crédito.  
 Transferência ou MB)

     MADEIRA E AÇORES:
    Só enviamos encomendas para as ilhas pagas previamente-  
 Cheque, Cartão de Crédito. Transferência ou MB)
 
 CTT Normal
 A levantar nos correios - 7,50€ (entrega em 7 dias)

 Os dados fornecidos são processados informaticamente. Nos 
 termos da lei, tem direito, a aceder aos seus dados pessoais e  
 requerer em  qualquer altura a sua rectificação ou eliminação.  
 Por favor, assinale com uma cruz, caso não deseje que os seus  
 dados sejam transmitidos a outras entidades.

Despesas de envio *4,50€
Despesas de cobrança +2,00€
Ilhas   +7,50€

TOTAL

Envio cheque(s) no valor total de            €

Cobrança (+2,00€) MB Payshop

ENVIAMOS A SUA ENCOMENDA 
EM EMBALAGEM DISCRETA.

Dobre e envie em envelope para: Livre Remessa Livre 516, Posto de - Remessa Livre Azevedo, 4306-601 Porto (não necessita selo)
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Autorizado a circular em
 subscrito fechado. pode 

abrir-se para verificação postal.

D
M

E.F. - Im
p. Com

. e Rep. S.A.
Av. José Dom

ingues dos Santos, 139 -2ºEsq
4300-351 Porto

Caso não seja entregue ao destinatário, 
agradecem

os que devolva. Indique por 
favor, o m

otivo da devolução.

N
ão Reclam

ado

Ausente

D
esconhecido

Interdito a menores de 18 anos. Preços válidos até ao próximo catálogo, salvo erros ortográfico.s


