


CZYM JEST SUCHY OLEJEK?

Lekki i suchy w dotyku olejek, nie pozostawiający 
tłustej powłoki. Posiada specjalną formułę, 
umożliwiającą szybkie wchłanianie przez skórę i 
włosy i pozostawiającą po sobie nieodparty 
połysk. Odżywia i nawilża wszystkie strefy 
erogenne ciała, zwłaszcza te, które pokazujemy 
tylko wtedy, gdy jesteśmy nadzy :)

GDZIE MOŻNA GO STOSOWAĆ? 

Zaprojektowany specjalnie dla skóry i włosów, 
aczkolwiek można go stosować na każdej stre�e 
ciała, którą chcemy wyeksponować lub, na którą 
chcemy, aby zwrócono uwagę: dekolt, pośladki, 
wargi sromowe, jądra, itd.

CZY OSIĄGNĘ SUKCES?

Nieodparty zapach kokosu, zmysłowy połysk i 
zadbana skóra, to pewny sukces. Nie wahaj się 
zastosować trzech kropli olejku przed każdym 
intymnym spotkaniem. 

•    Można stosować z zabawkami erotycznymi

•    Nie można stosować z prezerwatywami z lateksu

•    Bezpieczny do stosowania w
     strefach wrażliwych 

•    Na bazie olejku 

•    Nawilżający: olejek kokosowy

•    Zapach kokosowy

•    Szybko się wchłania

•    Bez uczucia tłustej powłoki

•    Do użytku zewnętrznego

HAIR AND SKIN
SHIMMER DRY OIL 
Suchy olejek pozostawiający połysk 
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CZYM JEST ANAL PLAY?

Odpowiednie nawilżenie strefy analnej jest 
podstawą przed rozpoczęciem jakiejkolwiek gry w tej 
części ciała, niezależnie od tego czy jesteś w tej kwestii 
ekspertem czy początkującym. Żel na bazie wody 
posiada formułę składającą się z nawilżających i 
uspakajających składników, które nie tylko zmniejszają 
tarcie, ale również przygotowują obszar do zabawy.

NA CZYM POLEGA JEGO DZIAŁANIE?

Odbyt nie produkuje naturalnego nawilżenia w miarę jak 
ulegamy podnieceniu. Żel na bazie wody nawilża 
śluzówkę odbytu (jego wewnętrzną powłokę), aby 
zwiększyć jego objętość i ułatwić naturalne rozszerzenie 
się zwieraczy. Do jego składu dodaliśmy arnikę, rumianek 
i aloe vera,  będące naturalnymi składnikami, które 
uspakajają i zwiększają potrzebne nawilżenie.

CZY OSIĄGNĘ SUKCES?

Bez cienia wątpliwości! Nieodparty zapach kokosu oraz 
delikatny, słodkawy smak powodują, że stosowanie żelu, 
to prawdziwy strzał w dziesiątkę. WSKAZÓWKA: Dodaj 
do zabawy „Full body massage’’, gdy śluzówka odbytu 
będzie dobrze nawilżona (dzięki zawartości wody i aloe 
vera), gdyż silikonowy żel pozwoli przedłużyć grę. 

ANAL PLAY GEL
Żel do stymulacji analnej 

•    Można stosować z prezerwatywami
     i zabawkami erotycznymi

•    Uspakajający: rumianek

•    Nawilżający: aloe vera

•    Relaksujący: arnika

•    Na bazie wody

•    Zapach kokosowy

•    Słodki smak
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¿CZYM JEST FINGER PLAY?

Najlepszym sposobem na podniecenie samego siebie 
lub drugiej osoby jest odkrywanie ciała rękoma i 
ustami. Ten wykonany na bazie wody żel o 
słodkawym smaku, pozwala stymulować palcami 
strefy erogenne, takie jak wargi sromowe czy 
penis, bez uczucia tarcia, aby maksymalnie zwiększyć 
uczucie podniecenia (erekcję lub naturalne nawilże-
nie).

NA CZYM POLEGA JEGO DZIAŁANIE? 

Twoje naturalne nawilżenie będzie trwało dłużej 
w połączeniu z żelem na bazie wody. Możesz 
zastosować kilka kropel najpierw na palce lub 
bezpośrednio na strefę intymną. Fakt, że żel 
wykonany jest na bazie wody sprawia, że Twoje ruchy 
podczas masturbowania siebie lub drugiej osoby 
stają się bardziej płynne, a występujący w składzie 
aloe vera jednocześnie nawilża skórę. Nakładaj żel 
dowolną ilość razy. 

CZY OSIĄGNĘ SUKCES?

Oczywiście! Zapach kokosu i słodkawy smak sprawiają, 
że trudno jest mu się oprzeć. Zmysł dotyku jest 
jedynym, który przemierza każdy centymetr ciała i 
potęguje się w strefach erogennych. Nie omijaj ich!

•    Można stosować z prezerwatywami
      i zabawkami erotycznymi

•    Nawilżający: aloe vera

•    Nie pozostawia śladów na skórze

•    Na bazie wody

•    Zapach kokosowy

•    Słodki smak

FINGER PLAY GEL
Żel do masturbacji
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CZYM JEST ORAL SEX BALM?

To przyjemność oralna! Balsam o delikatnym 
efekcie chłodzącym, sprawiającym, że usta ślizgają 
się na penisie, co zmniejsza tarcie podczas seksu 
oralnego i sprawia, że tego rodzaju zbliżenie jest 
bardziej płynne. 

NA CZYM POLEGA JEGO DZIAŁANIE?

Nałóż go bezpośrednio na usta. Zawiera Frescolat  , 
opatentowaną drobinę, dostarczającą delikatnego 
uczucia zimna, które kontrastuje z naturalną, 
ciepłą temperaturą panującą w ustach. Można go 
również nałożyć bezpośrednio na penisa, tworząc na 
nim śliską powłokę zmniejszającą tarcie podczas 
ruchów „w górę i w dół“, co pozwala osiągnąć 
bardziej płynną dynamikę, która sprzyja  aktowi 
seksualnemu i zwiększa wytrzymałość.
 
CZY OSIĄGNĘ SUKCES?

Idealne ruchy dla idealnego seksu oralnego! 
Kokosowy zapach i słodki smak z nutą mięty 
sprawiają, iż naprawdę trudno będzie mu się oprzeć. 

•    Można stosować z zabawkami erotycznymi

•    Nie można stosować z prezerwatywami
      z lateksu (w przypadku stosowania,
       usunąć wcześniej resztki produktu) 

•    Śliski efekt

•    Efekt chłodzący (delikatny)

•    Na bazie olejku 

•    Zapach kokosowy

•    Słodki smak mentolowy

ORAL SEX BALM
Balsam do seksu oralnego
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CZYM JEST NIPPLE PLAY?

Czy wiesz, że prawie 30% kobiet jest w stanie 
osiągnąć orgazm poprzez stymulację sutków?  Żel 
z efektem chłodzącym wyposażony jest w 
metalową rolkę, która zwiększa doznania. Jego 
formuła została tak opracowana, aby stymulacja 
sutków nie była jedynie dodatkiem w grze 
seksualnej, lecz jej daniem głównym.

NA CZYM POLEGA JEGO DZIAŁANIE? 

Sutki są jedną z najbardziej wrażliwych części ciała, a 
ich zadaniem jest dawać przyjemność. Żel zawiera 
Frescolat , będący opatentowaną drobiną, która 
przynosi skórze chłodzący efekt. Jego metalowa 
rolka zwiększa uczucie zimna. Włóż go do lodówki 
na kilka minut przed rozpoczęciem gry, aby 
zwiększyć jego efekt działania.

CZY OSIĄGNĘ SUKCES?

Oczywiście! Od sutka do nieba! Gdy Twoje usta znajdą 
się w kontakcie z żelem, przeniosą jego efekt na część 
ciała, którą pocałujesz w następnej kolejności.  
Chłodzący efekt potęguje się w błonie śluzowej całego 
ciała, co pozwala na odczuwanie jego skutków 
również w strefach intymnych. 

•    Można stosować z zabawkami
     erotycznymi i prezerwatywami

•    Efekt chłodzący (delikatny)

•    Efekt, który może być przenoszony
     na inne części ciała

•    Na bazie wody

•    Zapach kokosowy

•    Słodki smak

NIPPLE PLAY GEL
Żel do stymulacji sutków
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CZYM JEST CLÍTORAL BALM?

Łechtaczka ma jeden podstawowy cel: przysparzać 
orgazmów, nie zmarnuj tej szansy! Balsam ma 
delikatną, szybko wchłaniającą się konsystencję oraz 
ogrzewające działanie, które pobudza krążenie krwi 
w łechtaczce, zwiększając jej wrażliwość na pocieranie.

NA CZYM POLEGA JEGO DZIAŁANIE? 

Bardziej intensywne doznania podczas stosunków 
płciowych. Nałóż balsam na palec i posmaruj nim 
łechtaczkę. Dzięki Thermolat , opatentowanej 
drobinie, poczujesz działanie ciepła już po kilku 
sekundach od aplikacji. Żeń-szeń zwiększy krążenie w 
łechtaczce, pobudzając znajdujących się tam 8.000 
zakończeń nerwowych. Po całkowitym wchłonięciu 
się, arginina zwiększa wrażliwość na pocieranie.
 
CZY OSIĄGNĘ SUKCES?

Z częstszymi i bardziej intensywnymi orgazmami 
ciężko jest nie osiągnąć sukcesu. WSKAZÓWKA: Dodaj 
do przepisu odrobinę „Finger play“, dla ręcznego, 
delikatnego lub intensywnego pobudzenia, 
dostarczającego maksymalnej przyjemności.

•    Natychmiastowy efekt

•    Szybko się wchłania

•    Czas trwania: +/- 40 min
      (w zależności od osoby)

•    Można stosować z zabawkami
     erotycznymi i prezerwatywami 
      z lateksu

•    Działanie rozgrzewające

•    Większe doznania: żeń-szeń

•    Zwiększona wrażliwość: arginina 

•    Zapach kokosowy

CLITORAL BALM
Balsam do łechtaczki
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CZYM JEST FULL BODY MASSAGE?

Żel na bazie silikonu o delikatnej konsystencji, 
która pozostawia skórę gładką jak jedwab.  Idealny 
do gier cielesnych. Możesz użyć piersi lub 
pośladków, aby  ocierać się o swojego partnera.

GDZIE MOŻNA GO STOSOWAĆ?

DO-SŁO-WNIE-WSZĘ-DZIE! Może być stosowany 
do masowania warg sromowych, penisa, a nawet 
odbytu, bez uczucia tarcia. I nie martw się, jeśli coś 
dostanie się do wewnątrz, gdyż nadaje się on w 
100% do kontaktu z narządami płciowymi! 
Pozwala przekroczyć granicę między masażem 
relaksacyjnym, a masażem erotycznym oraz 
masować każdy centymetr ciała.  Baw się, aż do 
wyczerpania sił, nawet pod wodą!

CZY OSIĄGNĘ SUKCES?

Bez wątpienia! Jego konsystencja oraz kokosowy 
zapach sprawiają, iż jest to autentyczny must have na 
każdą porę roku. Nie wahaj się go użyć podczas 
każdego, intymnego zbliżenia. 

•   Można stosować z prezerwatywami

•   Nie można stosować z 
    silikonowymi zabawkami

•   Można stosować w strefach
     intymnych

•   Na bazie silikonu

•   Długotrwały

•   Nie rozpuszcza się w wodzie

•   Jedwabisty w dotyku

•   Zapach kokosowy

•   Niejadalny

FULL BODY MASSAGE
Żel do masażu ciała
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CZYM JEST OLEJEK DO MASAŻU O
DZIAŁANIU ROZGRZEWAJĄCYM?  

które wręcz zapraszają do głaskania, lizania i 
całowania całego ciała. Jego formuła została tak 
opracowana, aby działanie rozgrzewające 
zaskoczyło was, gdy dmuchniecie na skórę. Olejek 
ten wręcz zaprasza do zabawy.

NA CZYM POLEGA JEGO DZIAŁANIE?

Nałóż niewielką ilość olejku do masażu na część ciała, 
która będzie masowana. Nie wahaj się rozprowadzić 
do w pobliżu miejsc intymnych, gdyż można 
stosować go również w tych obszarach. 
Rozprowadź olejek przy użyciu rąk lub innej części 
ciała, a następnie rozpocznij delikatny masaż. Gdy 
będziecie gotowi, podmuchaj masowaną skórę, aby 
spotęgować rozgrzewające działanie, które 
zaskoczy was oboje. Możesz kontynuować całowanie 
skóry, gdyż słodki smak olejku wręcz prosi Twoje usta, 
aby dołączyły do gry.
 
CZY OSIĄGNĘ SUKCES?

Klasyczny produkt o egzotycznym smaku to strzał w 
dziesiątkę! Jeżeli lubisz niespodzianki, działanie 
rozgrzewające, egzotyczne zapachy i słodycze, ten 
olejek, to doskonały wybór.

•   Można stosować z prezerwatywami
     i zabawkami erotycznymi 

•   Na bazie gliceryny

•   Działanie rozgrzewające

•   Zapach kokosowy

•   Słodki smak

•   Delikatne w dotyku

WARMING MASSAGE OIL
Olejek do masażu o działaniu rozgrzewającym
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CZYM JEST FULL BODY SOLID PERFUME?

Aromatyzowane zaproszenie do odkrycia każdego 
zakątka Twojego ciała. Bezalkoholowe perfumy w 
postaci stałej, które pozostawiają na skórze 
podniecający zapach egzotycznego kokosu. 
Postać sztyftu oraz delikatna i przyjemna w dotyku 
konsystencja wręcz proszą, aby zastosować je w 
tych wszystkich zakątkach ciała, które chcesz, aby 
odkrywano, dotykano i całowano.

GDZIE MOŻNA JE STOSOWAĆ?

Nie zawierają alkoholu, co pozwala stosować je we 
wszystkich strefach ciała, na które chcesz, aby 
zwrócono uwagę, nawet w tych najbardziej 
intymnych, takich jak: wargi sromowe, piersi, 
pośladki, dekolt, szyja, itd. 

CZY OSIĄGNĘ SUKCES?

Kokosowy zapach perfum długo utrzymuje się na 
ciele, co pozwala nawyperfumowanie stref 
erogennych na długo przed intymnym 
spotkaniem. Ich delikatna konsystencja pozwala 
na zabawę z nimi podczas stosunku oraz na 
podkreślenie tych części ciała, które będziesz 
całować/które będą u Ciebie później całowane ;)

•   Można stosować z zabawkami erotycznymi i
    prezerwatywami z lateksu
    (po całkowitym wchłonięciu perfum przez skórę)

•   Można stosować w strefach intymnych

•   Długotrwały zapach egzotycznego kokosu

•   Delikatne w dotyku

•   Na bazie olejku 

 

FULL BODY SOLID PERFUME
Perfumy do ciała
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CZYM JEST SPRAY DO ZWIĘKSZONEGO
WYDZIELANIA ŚLINY?

Czy wiesz, że ślina, to jeden z najbardziej 
podniecających płynów produkowanych przez ciało? 
Spray do wydzielania śliny ma cytrusowy smak, 
który sprawi, że pocieknie Ci ślina, gdy tylko zastosujesz 
go na języku. Jego skład został tak opracowany, aby 
móc używać własnego płynu podczas kontaktów 
płciowych, takich jak seks oralny.

NA CZYM POLEGA JEGO DZIAŁANIE?

Pomimo, że produkujemy ślinę w sposób naturalny, 
istnieją sposoby, aby zwiększyć jej wydzielanie i móc 
wykorzystać w intymnych igraszkach nasze najbar-
dziej seksowne płyny. Spray jest płynny i zawiera  
kwas jabłkowy, który potęguje wydzielanie śliny. 
Zaaplikuj go trzykrotnie na języku i wkrocz do gry. 
Powtórz proces, w razie potrzeby. 

CZY OSIĄGNĘ SUKCES?

Z całą pewnością! Od namiętnych pocałunków aż 
do śliskiego i podniecającego seksu oralnego. 
Nasza ślina może być najlepszym narzędziem do 
zabawy podczas stosunku płciowego.

•    Zwiększa produkcję śliny:
     kwas jabłkowy

•    Cytrusowy zapach i smak

•    Efekt śliny

MOUTHWATERING SPRAY
Spray do zwiększonego wydzielania śliny
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CZYM SĄ ORAL SEX STRIPS?

Cunnilingus to sama radość i zdrowie. Paski o 
działaniu chłodzącym rozpuszczają się w ustach 
podczas seksu oralnego. W kontakcie z wargami 
sromowymi mają działanie chłodzące, które 
kontrastuje z naturalną temperaturą ciała i 
zaskakuje niekończoną ilością nowych doznań 
prowadzących do orgazmu.

NA CZYM POLEGA JEGO DZIAŁANIE?

Ślina rozpuszcza pasek na języku i powoduje, że efekt 
chłodzący rozchodzi się po całej jamie ustnej. 
Mentolowy smak przechodzi z języka, warg i śliny… na 
łechtaczkę dostarczając intensywnego i zaskakującego 
efektu chłodzącego. Dodaliśmy składników 
afrodyzujących (Panax Ginseng · Horny goat weed · 
L-arginine · Maca · Ginkgo biloba), aby wzmocnić 
uczucie podniecenia podczas seksu oralnego.

CZY OSIĄGNĘ SUKCES?

Bez cienia wątpliwości! Jej ciało przejdą dreszcze! 
WSKAZÓWKA: Dodaj do zabawy Finger Play lub Anal 
Play, jeżeli zamierzasz również stymulować rękoma 
strefy takie jak wejście do pochwy lub odbytu.

•    Można stosować z prezerwatywami
      i zabawkami erotycznymi

•    Efekt chłodzący (intensywny)

•    Ilość sztuk: 7

•    Podniecające składniki

•    Smak mentolowy

•    Vegan friendly

ORAL SEX STRIPS
Paski do seksu oralnego 
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