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Contém: 2 unidades
CÓD: SLOV000279

Com um toque ultra resfrescante, 
esta bolinha tem o sabor similar a 
bala Halls.  

Contém: 2 unidades
CÓD: SLOV000284

Com sabor e aroma, lubrifica o local e 
aquece.

Contém: 2 unidades
CÓD: SLOV000299

Possui a função de um leve 
anestésico para sexo anal sem dor.  

Contém: 3 unidades
CÓD: SLOV000300

Óleo excitante que provoca aquecimento 
e esfria durante a penetração. 

Contém: 2 unidades
CÓD: SLOV000288

Com sabor e aroma doce da 
bebida, lubrifica o local e aquece.

Contém: 3 unidade
CÓD: SLOV000505

Libera um óleo que esquenta, lubrifica, 
esfria, umidifica e vibra no local aplicado.    

Contém: 2 unidades
CÓD: SLOV000291

Com sabor e aroma doce da 
bebida, lubrifica o local e aquece.   

Contém: 3 unidades
COD: SLOV000294

Possui a função de um leve anestésico 
com excitante para sexo anal sem dor e 
com prazer. 

Cosmeticos     -     Bolinha do sexo
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Contém: 3 unidades
CÓD: SLOV000297

Função: sensação de vibração

Contém: 3 unidades
CÓD: SLOV000302

São 5 funções em 1: esquenta, esfria, 
vibra e pulsa.

Contém: 3 unidades
CÓD: SLOV000296

Função: intensa sensação de 
aquecimento

Contém: 3 unidades
CÓD: SLOV000515

Bolinhas com intensa sensação de 
vibração e pulsação.   

Contém: 3 unidades
CÓD: SLOV000510

São 3 funções: intensa sensação 
de calor e frio, além de vibrar

Contém: 3 unidades
CÓD: SLOV000517

São 4 funções em 1: esquenta, esfria, 
vibra e pulsa com mais intensidade.

Contém: 3 unidades
CÓD: SLOV000509

São 3 funções em 1: esquenta, 
esfria e vibra com uma forte 
intensidade.

Contém: 3 unidades
COD: SLOV000516

São 6 funções em 1: lubrifica, 
esquenta, esfria, vibra, pulsa e também 
infla.

Cosmeticos     -     Bolinha do sexo
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Morango: KIMP000487
Ylang-Ylang: KIMP000358

Óleo de massagem siliconizado 
provoca leve aquecimento relaxante                                              
Fragrância: morango.                                                                                                   
Peso: 60ml

CÓD: INTT000080

Óleo corporal com fragrância de mix de 
frutas composto por pêssego, lichia, 
marmelo e kiwi.                                                                                                                            
130 ML

Chocolate Branco: PENI000006
Maça do Amor: PENI000007

Vela para massagem sensual linha 
Sexy Terapia.
Produto beijável com aroma 
incrível!

CÓD: INTT000081

Óleo corporal com fragrância de lavanda 
com uma refrescância de acorde cítrico.                                                                                                                                        
130 ML

Nutella: INTT000060
Morango: INTT000061
Menta: INTT000059

Vela para massagem beijável com 
delicioso aroma e sabor.                                                                 
Fragrância: menta, morango, 
nutella                                                                                                  
Peso: 30g

500ml: NURU000001
1000ml: NURU000002

Nuru é um gel composto de algas que 
proporciona uma textura escorregadia. 
É perfeito para uma massagem 
corpo-a-corpo. Dá um aspecto brilhante 
a pele.

CÓD: AEVA000089

É um gel deslizante com aroma de 
menta, ideal para uma masturbação 
masculina.                        
Fragrância: menta                                                                                                                               
Peso: 30g

500ml: NURU000003
1000ml: NURU000004

Nuru é um gel composto de algas que 
proporciona uma textura escorregadia. 
É perfeito para uma massagem 
corpo-a-corpo. Dá um aspecto brilhante 
a pele.

Massagem     -     Óleo
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17ml
CÓD: INTT000041

Excitante feminino com efeito 
intenso de aquecimento.

3 sachês de 2g cada
CÓD: SLOV000204

Bisnaga 15g: SLOV000511

Excitante feminino que estimula a 
musculatura vaginal e sensibiliza o ponto 
G. 
Função: esquenta, esfria, vibra e pulsa.

17ml
CÓD: INTT000042

Excitante feminino com efeito 
esquenta, esfria e vibra

15ml
CÓD: SLOV000508

Excitante unissex com efeito intenso de 
aquecimento e vibração.

40g
CÓD: SANT000606

Excitante feminino de uso diário 
para mulheres no pós-parto e 
menopausa. 

15g
CÓD: SANT000572

Gel com efeito físico que diminui 
temporariamente o diâmetro do canal 
da vagina. 
Função: adstringente

15ml
CÓD: SLOV000188

Gel com efeito físico que fecham os 
poros e tonificam os tecidos.
Função: adstringente

COD: SLOV000400

Uma fina membrana que, colocada na 
entrada vaginal, se rompe durante a 
penetração.
Peso total: 6g embalagem em sache de 
03 unidades

Cosmeticos     -     Para ela
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3 saches de 2g cada
CÓD: SLOV000502

Excitante feminino que estimula e 
sensibiliza a região íntima.
Permita-se: esquenta e vibra
Exita-se: esquenta intensamente e 
vibra
Liberte-se: esquenta, esfria e vibra10ml

Morango C/ Chocolate: SLOV000531
Uva Verde: SLOV000530
Morango C/ Champ: SLOV000529

Gloss Elétrico Hot, oferece o doce prazer 
de um beijar saboroso com um toque 
especial.

15ml
CÓD: SLOV000255

Excitante unissex com 4 funções: 
esquenta, esfria, vibra e pulsa

17ml
CÓD: INTT000064

Excitante feminino com efeito de 
aquecimento e vibração.

15ml
CÓD: SLOV000507

Excitante unissex com 4 funções: 
esquenta, esfria, vibra e pulsa.

7g (dose única com aplicador)
CÓD: SANT000597

Excitante feminino com efeito 
provocador de contrações no canal 
vaginal (Ponto G).

15g
Ice:  INTT000057
Aquece: INTT000051

Excitante feminino com efeito 4 em 
1: estimula o sentido (feromônio), 
excita, lubrifica, esfria (azul) ou 
aquece (rosa).

40g
COD: SANT000593

Cosmeticos     -     Para ela
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10g
CÓD: SFAN000126

Perfume amadeirado, para seduzir 
e provocar
Fragrância: feminina, inspiração 
Fantasy.

30ml
CÓD: SFAN000124

Perfume afrodisíaco, contém feromônios, 
com aroma floral frutal
Fragrância: feminina, com tangerina, 
cereja preta, jasmim, lírio-do-vale, 
almíscar e âmbar.

10ml
CÓD: SFAN000127

Perfume leve, exuberante e 
extremamente feminina
Fragrância: feminino, inspiração 
Ange ou Démon 

30ml
CÓD: SFAN000125

Perfume afrodisíaco, contém feromônios, 
com aroma floral frutal
Fragrância: feminina, com bambu, jasmim 
e rosa branca.

30ml
CÓD: SFAN000129

Perfume afrodisíaco contém 
feromônios, com aroma florar 
oriental 
Fragrância: feminina, inspiração no 
212 Sexy

20ml
CÓD: SLOV000271

Perfume feminino para seduzir e atrair.

10ml
CÓD: SFAN000128

Perfume oriental, para mulheres 
ousadas  
Fragrância: feminina, inspiração no 
Mademoiselle

Perfume desenvolvido para um 
momento único de sedução antes 
do amor.
Fragrância: floral

15ml
COD: SANT000605

Perfume     -     Feminino
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Tutti-Frutti

COD: PRUD000023

Uva

COD: PRUD000028

Morango

COD: PRUD000009

Melão

COD: PRUD000025

Melancia

COD: PRUD000008

Hortelã

COD: PRUD000007

Café

COD: PRUD000026

Chocolate

COD: PRUD000006

Caipirinha

COD: PRUD000015

Possui lubrificante com aroma e sabor 
Quantidade: embalagem com 3 unidades.

SABO
RES

Para ele - Preservativo 
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3 unidades
CÓD: PRUD000022

Proporciona a sensação gelada do 
gel lubrificante de menta, aliado ao 
suave aroma refrescante.

3 unidades
CÓD: PRUD000019

Proporciona liberdade de movimentos 
devido à sua largura e formato 
anatômico na vesão com látex mais 
macio e fino.

3 unidades
CÓD: PRUD000021

Proporciona a sensação de calor, o 
gel age por dentro e por fora.

3 unidades
CÓD: PRUD000004

Proporciona liberdade de movimentos 
devido à sua largura e conforto devido ao 
seu formato anatômico.

3 unidades
CÓD: PRUD000003

Possui lubrificante, é liso e com um 
grande diferencial: não tem odor de 
borracha.

3 unidades
CÓD: PRUD000017

Com lubrificante de aroma e sabor 
Vinho Espumante e com cor dourada.

3 unidades
CÓD: PRUD000029

Com texturas estimulantesCom sensação de não usar nada, 
mais largo na ponta.

3 unidades
COD: PRUD000020

Para ele     -     Preservativo
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3 unidades
CÓD: PRUD000024

Possui lubrificante, é liso e com um grande 
diferencial: não tem odor de borracha.

3 unidades
CÓD: PRUD000011

Possui lubrificante com efeito 
retardante que não tira a 
sensibilidade. 

7g (dose única com aplicador)
CÓD: SANT000597

Proteção quase imperceptível, possui a 
sensação de não usar nada, é mais fino 
que os outros em até 48%.

3 unidades
CÓD: PRUD000013

Possui lubrificante e, por ter maior 
espessura, é 2x mais resistente, 
mas não tira a sensibilidade.

Possui lubrificante com efeito 
fosforescente (brilha no escuro).

3 unidades
COD: PRUD000016

Para ele     -     Preservativo
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15g 
CÓD: SANT000569

Retarda o orgasmo masculino por 
redução de sensibilidade do pênis.

Pomada 4g: SLOV000261

Gel 15ml: SLOV000198

Proporciona uma ereção mais 
duradoura. Diminui a sensibilidade, 
retardando a ejaculação.

35ml
Marshmallow: PENI000005
Coconut: PENI000004

Gel coméstivel Oral Gourmet 
Pessini. É uma deliciosa 
combinação de sabor e prazer com 
toque térmico.

2 sachês com 2g cada
CÓD: SLOV000192

Excitante masculino com a função de 
provocar ereção. Embalagem pode ser 
guardada na carteira.

15ml
CÓD: INTT000044

Excitante unissex com a função de 
provocar inchaço e sensibilidade 
na glande ou clitóris.

Pomada 4g: SLOV000262

Gel 15ml: SLOV000199

Excitante masculino com a função de 
provocar e prolongar a ereção.

17ml
CÓD: INTT000037

Gel que ameniza a sensibilidade da 
pele. Proporciona maior controle na 
hora da relação sexual.

Excitante masculino com a função 
de auxiliar a ereção.

15g
COD: SANT000570

Cosmeticos     -     Para ele
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10g
CÓD: SFAN000117

Feito à base de amendoim (afrodisíaco), 
ginseng (libido) e  catuaba (energético)
Sabor: amendoim 

60ml
CÓD: SLOV000528

Energético Fire Pepper Drink a 
base de taurina, para dar um super 
gás na relação com muito calor.

2g
CÓD: SFAN000065

Afrodisíaco,100% natural composto de 
uma mistura que proporciona muita 
energia e aumenta significativamente a 
libido.

60 cápsulas
CÓD: AEVA002275

Suplemento vitamínico e mineral 
masculino, à base de Maca 
Peruana e Trib-Mix, seus efeitos 
são benéficos aumentando a libido, 
virilidade e potência.

10g
CÓD: SFAN000118

Feito à base de amendoim 
(afrodisíaco), maca peruana (libido) e 
marapuama (energético)
Sabor: amendoim 

60 cápsulas
CÓD: AEVA001334

Produto 100% natural, turbina seu 
desempenho sexual, ganhando 
mais potência, virilidade resultados 
no seu libido.

Suplemento multivitamínico e 
mineral que aumenta a libido da 
mulher.

10g - 60 cápsulas
COD: INTT000067

Cosmeticos     -     Suplemento + Energético
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Fresh Cola: SANT000600
Frutas Vermelhas: SANT000601
Morango: SANT000602

166ml

O mousse em contato com a pele, 
provoca leves estalos refrescantes. 
Ao terminar de efervecer é perfeito 
para beijar.

80ml
Sabor: Morango com champagne
CÓD: SLOV000313

Mousse, com textura de chantilly, 
efervescente e comestível com função 
de lubrificante e aquecimento.

CÓD: SFAN000003

Desenvolvida para ser usada como 
fantasia erótica que dissolve-se 
com o umedecimento. Comestível
Quantidade: 01 unidade

CÓD: SFAN000010

Feita de gelatina, a capa é uma fantasia 
sensual que se dissolve conforme a 
umidade da boca. 

CÓD: SFAN000001

Desenvolvida para ser usada como 
fantasia erótica que dissolve-se 
com o umedecimento. Comestível
Quantidade: 01 unidade

CÓD: SFAN000007

Feita de gelatina, a capa é uma fantasia 
sensual que se dissolve conforme a 
umidade da boca.

CÓD: SFAN000004

Desenvolvida para ser usada como 
fantasia erótica que dissolve-se 
com o umedecimento. Comestível
Quantidade: 01 unidade

Feita de gelatina, a capa é uma 
fantasia sensual que se dissolve 
conforme a umidade da boca.                       

Sabor: Menta
COD: SFAN000009

Cosmeticos     -     Oral
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15g
Sexy Terapia: PENI000003
Mãos de Anita: PENI000002

Proporciona um perfume suave e 
deixa suas mãos macias e 
deslizantes para massagem 
sensual. Não oleoso.

35ml
CÓD: SLOV000263

Lubrificante siliconado que mantém 
lubrificado até debaixo d'água.

500g
CÓD: AEVA002294

Creme lubrificante que é voltado 
para fisting, prática sexual de 
inserção da mão, do punho ou 
antebraço no canal da vagina ou do 
ânus.

115ml
CÓD: SFAN000054

Lubrificante à base de água, que mantém 
a pele umedecida, proporcionando 
deslizamento e lubrificação natural.

50g
Hot: AEVA000096
Neutro: AEVA000095

Possui duas formulações: quente 
ou neutro. Além disso, foi pensado 
para quem gosta de brincar 
sozinho: sua embalagem tem 
formato de personal.

100ml
CÓD: INTT000058

Gel à base de água, com um toque de 
refrescância. 

60ml
Black Ice: SLOV000264
Morango c/ champagne: SLOV000265
Neutro: SLOV000526
Menta: SLOV000266

Gel à base de água, com aroma e 
função de refrescância ou 
aquecimento no local aplicado. 

Lubrificante a base d'água 
facilitador de penetração vaginal e 
anal.

50g
COD: INTT000047

Cosmeticos     -     Lubrificante
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15ml
CÓD: SFAN000056

Gel anal com função excitante, 
lubrificante, além de dessensibilizar.

15ml
CÓD: SLOV000512

Sensações: anestesia; excita; esquenta; 
esfria; vibra; pulsa; lubrifica; dilata; 
odoriza; cicatriza

15ml
CÓD: SLOV000246

Gel anal com função excitante 
(pulsa).

15g
CÓD: SANT000571

Com extratos de verbena e outros 
orgânicos. Possui ação anestésica e 
auxilia na lubrificação. 

15ml
CÓD: SLOV000520

São 4 funções originais da linha 
Facilit: dessensibiliza, lubrifica, 
cicatriza e o extra estimulo atua 
como um excitante.

Pomada 4g: SLOV000260
Gel 15ml: SLOV000193
Jato 15ml: SLOV000250
Aerosol 50ml: SLOV000312

Alivia o desconforto da penetração no 
sexo anal, indicado para proporcionar 
uma experiência sem dor. 

17ml
CÓD: INTT000073

Gel beijável com função de 
vibração refrescante, excita 
passando a língua, proporciona 
refrescância e leves vibrações.
Aroma: menta

Gel extra forte para sexo anal mais 
prazeroso e sem dor.

30ml
COD: INTT000001

Cosmeticos     -     Excitante anal
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Espanhola

COD: SLOV000219

Tutti Frutti

COD: SLOV000513

Chocolate

COD: SLOV000213

Guaraná com Açãi

COD: SLOV000514

Caipirinha

COD: SLOV000215

G! Leite Condensado

COD: SLOV000221

Morango

COD: SLOV000227

Sensação

COD: SLOV000229

Uva

COD: SLOV000233

Linha de géis que aumentam e intensificam a 
sensibilidade do parceiro(a). Produtos que 
proporcionam um delicioso prazer no sexo 
oral, não só pelo aroma como também pela 
sensação de refrescância ou aquecimento 
quando lambidos.

Peso: 30 ml

ESQU
ENTA

Cosméticos - Sexo oral 
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44
CÓD: SLOV000256

Excitante unissex que proporciona 
uma sensação de aquecimento 
intenso
Aroma: cravo

30ml
CÓD: INTT000065

Gel estimulante à base de pimenta que 
proporciona uma sensação incrível de 
calor sobre a pele.

Sabor: doce picante

17ml
CÓD: INTT000054

Excitante unissex com efeito que 
imediatamente esquenta, pulsa e 
vibra.

30ml
CÓD: SLOV000211

Produtos que proporcionam um delicioso 
prazer no sexo oral, não só pelo aroma 
como também pela sensação de 
refrescância ou aquecimento quando 
lambidos.

15ml
Sabor: tutti-frutti
CÓD: INTT000035

Gel dessensibilizante específico 
para garganta, que minimiza e 
evita náuseas na hora H, 
permitindo um sexo oral mais 
profundo.

30ml
CÓD: SLOV000223

Produtos que proporcionam um delicioso 
prazer no sexo oral, não só pelo aroma 
como também pela sensação de 
refrescância ou aquecimento quando 
lambidos.

35ml
Marshmallow: PENI000005
Coconut: PENI000004

Gel coméstivel Oral Gourmet 
Pessini. É uma deliciosa 
combinação de sabor e prazer com 
toque térmico.
Sabor: Coconut e Marshmallow

Produtos que proporcionam um 
delicioso prazer no sexo oral, não 
só pelo aroma como também pela 
sensação de refrescância ou 
aquecimento quando lambidos.

30ml
COD: SLOV000209

Sexo oral     -     Esquenta
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15ml
CÓD: SFAN000057

Gel para borrifar na boca e praticar 
sexo oral. Com forte sabor e 
intenso efeito congelante.  
Sabor: menta

4g
CÓD: SLOV000259

Excitante unissex com função de 
esquenta e esfria.
Aroma: cravo

30ml
CÓD: SLOV000235

Produtos que proporcionam um 
delicioso prazer no sexo oral, não 
só pelo aroma como também pela 
sensação de refrescância ou 
aquecimento quando lambidos.

30ml
CÓD: SANT000603

Gel térmico que aquece e com sabor 
sofisticado que desperta o paladar. Com 
ações bactericida e fungicida. 

50g
Vodka C/ Energético: INTT000090
Chiclete: INTT000089

Gel beijável que pode ser usado 
por todo corpo, inclusive na 
masturbação, penetração e oral. 

30ml
CÓD: SANT000585

Gel para sexo oral que aquece.

30ml
Menta: SANT000592
Tequila C/ Limão: SANT000587

Gel para sexo oral que refrescaGel para sexo oral que aquece.

30ml
COD: SANT000583

Sexo oral     -     Esquenta / Esfria
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Halls Viber - Menta
30ml
COD: INTT000066

Chiclete
17ml
COD: INTT000087

Lady Gooza -Sensibilizante
ativador de orgasmo
15g
COD: INTT000085

Morango
17g
COD: INTT000039

Menta
17g
COD: INTT000038

Vinho Tinto
17g
COD: INTT000068

Ice
17g
COD: INTT000084

Vodka com Energético
17g
COD: INTT000074

Doce de leite
17g
COD: INTT000069

Gel para o sexo oral e para masturbação. 
Excitante unissex com a função de vibrar.
Pode ser utilizado como excitante das partes 
íntimas, gel corporal beijável e lubrificante 
íntimo para relação sexual. 

Vibrad
or

Líquid
o

Cosmeticos - Unissex
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1 unidade / 300ml
CÓD: INTT000076

Ducha íntima descartável que age 
higienizando a cavidade íntima, 
retirando resíduos naturalmente 
encontrados no local.

50ml
CÓD: INTT000083

Espuma com ou sem enxágue feita 
especialmente para higienizar a região 
anal. Com ácido Hialurônico que 
proporciona hidratação e ajuda na 
elasticidade da região anal. 

100ml/60g
Morango: SLOV000255
Ylang Ylang: INTT000079

Exclusivo para a região íntima, 
desodoriza com uma fragrância 
suave e refrescante de longa 
duração.

30ml
COD: INTT000086

O clareador Lumièr Inttimus é um 
creme específico para clarear 
manchas da pele.

50ml
CÓD: INTT000082

Espuma higienizadora íntima afrodisíaca 
Fragrância: ylang ylang

Morango: SFAN000082
Uva: SFAN000116
Pitanga: SFAN000081
Ylang Ylang: SFAN000083

Espumas aromáticas e afrodisíacas 
que proporcionam um banho 
sensual e relaxante.
50ml

10 unidades
CÓD: INTT000077

No recipiente com água, a toalha irá 
crescer, desenrole e higienize o local 
desejado.

150g
GOLD: SFAN000131
SILVER: SFAN000130

É uma loção com um brilho 
estonteante de glitter, contém 
feromônio que desperta sedução e 
sensualidade.

Cosmeticos     -     Higiene
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60g
CÓD: SFAN000141

Talco para conservação das peças 
em cyberskin, recomendado para 
durabilidade e manter toque macio 
da peça.

20ml
CÓD: SLOV000272

Perfume com feromônios, com o poder 
para seduzir e atrair
Fragrância: masculina, fragrância 
oriental com Ylang Ylang

42ml
CÓD: SANT000604

Enxaguatório bucal específico para 
o sexo oral. Usar 30 minutos antes 
e 30 minutos depois, para obter a 
camada protetora necessária. 

Perfume com feromônios, com o 
poder de estimular a atração das 
mulheres.
Fragrância: masculina

30ml
COD: SFAN000123

Cosmeticos     -     Higiene
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Peso: 30g  |  Tamanho 60cm
CÓD: AEVA001178

Enrole o colar em volta do pênis do 
parceiro com movimentos de cima 
para baixo. Use o Mãos de Seda 
para um toque suave e sedoso.

Branco: VMIX003030
Preto: VMIX003032
Roxo: VMIX003031

Une potência e multifuncionalidade. 
Recarregável, proporciona levar em 
qualquer lugar e  com vibrações super 
potentes.            

8,2x9,2x7,5cm
Acompanha Cabo USB
CÓD: KIMP000388

Projetado para massagear todo seu 
corpo ajudando a melhorar a 
circulação, fortalecendo os nervos e 
aliviando dores e cansaço.  

Branco: VMIX003026 
Preto: VMIX003028
Roxo: VMIX003027

Proporciona variadas formas para 
estimulação de partes do corpo como os 
mamilos ou clitóris ou de eliminar a 
tensão.         

14x9cm
CÓD: HFLO000036

Ideal para você oferecer a seu (ua) 
parceiro (a) aquela massagem 
relaxante e sensual.

20x4cm
Energia: recarregável, 
acompanha cabo USB.

30x5cm
Energia: bivolt
Acompanha Cabo

32.5x5cm
Energia: recarregável, 
acompanha cabo USB.

Roxo: VMIX003060
Preto: VMIX003059

Massageia o corpo inteiro: relaxa partes 
tensas e dá prazer no clitóris. São 18 
Funções fortes e suaves.       

17x3,5cm
Acompanha Cabo USB
CÓD: VMIX003110

Vibrador com toque macio e suave 
a pele, possui 3 modos de vibração 
e cada clique alterna entre quente e 
frio.

25x4cm
14 cm penetráveis

Cor: Roxo
Energia: Cabo USB
CÓD: VMIX000036

Massageia o corpo e penetra com a 
ponta mais fina, ideal para estimulação 
do Ponto G.  Com 8 modos de 
vibração. 

Acessórios     -     Massageadores 
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CÓD: SEIM000400

Ideal para o homem que quer 
estimular a próstata e ter orgasmos 
muito mais intensos. 

CÓD: VMIX003089

Suas ondulações tornam a penetração 
mais intensa. O auto aquecimento é 
perfeito para deixar a sensação mais 
relaxante.  

CÓD: VMIX003116

O módulo na ponta faz o 
movimento "vai e vem" com a 
combinação da curva. Superfície 
esculpida para o corpo masculino.   

CÓD: SEIM000333

Formato ergonômico projetado para 
aumentar estimulação do ponto P.    

CÓD: SEIM000210

Penetrador anal com penetrador 
ondulado e estimulador de períneo 
com vibração.    

CÓD: VMIX003084

Encontre seu ponto G, uma vez que 
você estimula, terá orgasmos 
poderosos durante o sexo ou enquanto 
se masturba.

Vibrador maior 13x2.8 cm, 
penetráveis 10 cm
Vibrador menor 2.3x2.8 cm 
Cor: preto
Energia: 1 pilha "AAA" (não 
inclusa)

Penetrador anal 9.5x2 cm 
Estimulador de períneo 3x3.5 
Cor: preto
Energia: 1 pilha "AAA" (não 
inclusa)

12.5x2 cm
Cor: preto
Energia: 1 pilha "AAA" (não 
inclusa)

13.2x2.9 cm
Cor: preto
Energia: recarregável, incluso 
cabo USB. 
Utiliza 1 bateria CR2032 
(inclusa).

CÓD: SEIM000211

Estimulador de próstata e períneo à 
prova d'água. Formato mais fino 
que encaixa perfeitamente em 
harmonia com seu corpo. 

Penetráveis 10x3 cm
Base com esferas 
estimuladoras 8x2,5 cm
Cor: preto

12.7x2.6cm
Cor: preto
Energia: recarregável, incluso 
cabo USB

Vibrador 13.5x13 cm
Controle 6x3.5 cm 
Cor: preto
Energia: recarregável, incluso 
cabo USB

15.2X3.5cm
Jade: SEIM000334

Com o vibrator que estimula a próstata 
com formato se adapta a cada 
movimento.   

Anal     -     Estimulador com Vibro 
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Plug Anal - Árvore de natal
Tamanho: 13,5x4,5cm
COD: AEVA000252

Plug Anal Inflável
Tamanho: 15,5x4cm
COD: VMIX000096

Plug Anal - com vibro
Tamanho: 15x4,5cm
COD: AEVA001319

Plug Anal - com vibro
Tamanho: 14,5x5,5cm
COD: AEVA001320

Sem vibro - Iniciante
Tamanho: 12,5x2,5cm
COD: AEVA001249

Com vibro - Plug Anal com ventosa
Tamanho: 14cm
COD: KIMP000482

Massageador preto
Tamanho: 10x2,5cm
COD: KIMP000390

Escalonado com - com vibro
Tamanho: 16x4,5cm
COD: KIMP000249

Plug Anal - com vibro
Tamanho: 13,5cm
COD: KIMP000446

Estimuladores especialmente desenhados 
para o prazer anal, seja para explorar seus 
limites ou sentir novas sensações. Também 
serve como treino para prática de sexo anal 
convencional.

MATE
RIAL

SILICO
NE

Anal - Plug Anal
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Com vibro - Plug Anal Gigante
Tamanho: 20x12cm
COD: KIMP000250

Plug Anal Pequeno
Tamanho: 9,5x2,5cm
COD: AEVA001248

Plug Anal - Metal Cromado
7,3x2,8cm: VMIX003222
8x3,5cm: VMIX003220

Plug Anal - Gigante c/ ventosa
Tamanho: 24x11cm
COD: AEVA001302

Plug Anal - Gigante
Tamanho: 20x12cm
COD: KIMP000253

Plug Anal - Gigante
Tamanho: 17x10cm
COD: KIMP000254

Plug Anal - Sem Vibro
Tamanho: 19x5cm
COD: AEVA000250

Plug Anal - com esfera e base
Tamanho: 26,5cm
COD: EPOI001037

Cônico - Estrias Massageadoras
Tamanho: 13x4cm
COD: AEVA000255

Estimuladores especialmente desenhados 
para o prazer anal, seja para explorar seus 
limites ou sentir novas sensações. Também 
serve como treino para prática de sexo anal 
convencional.

Massa
geado

r

Anal

Anal - Plug Anal
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12X3cm
CÓD: KIMP000284

Estimuladores especialmente 
desenhados para o prazer anal, 
seja para explorar seus limites ou 
sentir novas sensações.

Tamanho: 12,5x3,5cm
CÓD: AEVA001247

Estimuladores especialmente 
desenhados para o prazer anal, seja 
para explorar seus limites ou sentir 
novas sensações. 

6,5x2,5cm
Cauda artificial: 30cm
CÓD: KIMP000355

Um brinquedo híbrido: meio plug, 
meio cauda. Combine 2 fetiches em 
1 e brinque de petplay.   

12,5x3,5cm
CÓD: AEVA001251

Estimuladores especialmente 
desenhados para o prazer anal, seja 
para explorar seus limites ou sentir 
novas sensações.

11x2,5cm
CÓD: KIMP000342

Estimuladores especialmente 
desenhados para o prazer anal, 
seja para explorar seus limites ou 
sentir novas sensações.

12x4cm
CÓD: AEVA001252

Estimuladores especialmente 
desenhados para o prazer anal, seja 
para explorar seus limites ou sentir 
novas sensações.

10x3,5cm
CÓD: KIMP000343

Estimuladores especialmente 
desenhados para o prazer anal, 
seja para explorar seus limites ou 
sentir novas sensações.

14,5x5cm
COD: AEVA001253

Estimuladores especialmente 
desenhados para o prazer anal, seja 
para explorar seus limites ou sentir 
novas sensações.

Anal - Plug Anal
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Tamanho: 2,5cm diametro;
expansível até 8cm
Energia: 2 baterias AG13 (inclusas)
COD: VMIX003100

Retarda a ejaculação, prolonga a 
ereção, estimula o clitóris com 
micro vibrador.   

COD: SEIM000360
COD: SEIM000311
COD: SEIM000330

Tamanho Pequeno: 5,8cm 
Tamanho Médio: 6,4cm
Tamanho Grande: 6,8cm

Ideal para quem procura um anel rígido. 
Use em volta do pênis e do escroto, 
junto a virilha, constringindo o fluxo 
sanguíneo.

Tamanho: 12,5x3cm 
Energia: 1 Pilha “AAA” 
(não inclusa) 
CÓD: SEIM000306

Anel peniano que encaixa 
perfeitamente em volta da base do 
pênis com plug anal. Ambos vibram 
para dar prazer a qualquer homem.  

3.5 cm (externo) e 
2 cm (interno)

Tamanho: 9x5cm
Cor: Roxo
COD: VMIX003235

Com vibro para estimular o clitóris e anel 
extra para o saco escrotal. Você pode 
alcançar os picos da felicidade                     

Tamanho: 4,8x3,5cm (anel); 
11x3cm (plug 9,3cm penetráveis)
Material: Silicone
CÓD: SEIM000356

O anel de silicone faz pressão e 
ajuda a manter a ereção e permite 
atrasar a ejaculação.  

Tamanho: 3cm (anel); 28x2,5cm (cordão)
Cor: Roxo e Rosa
Energia: 3 baterias LR41 (inclusas)
CÓD: VMIX000139

A bolinhas deste anel amplificam a 
intensidade do orgasmo despertando 
sensações nunca antes sentidas.  

Tamanho: 4,8x3,5cm (anel); 
11x3cm (plug 9,3cm penetráveis)
Energia: 3 baterias LR41 (inclusas) 
CÓD: VMIX002182

O anel de silicone faz pressão e 
ajuda a manter a ereção e permite 
atrasar a ejaculação.     

Tamanho: 9x5cm
Cor: Roxo
COD: VMIX003235

Dom A3 é um anel peniano prolongador 
de ereção e retardador de ejaculação, 
confeccionado em silicone, material 
super macio e confortável.

Anel Peniano     -     Com estimulador
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Dupla pentração - Companheiro
Tamanho: 17x4cm
Bege: KIMP000334
Preto: KIMP000335

Companheiro - Dupla Pentração
Tamanho: 13x3,5cm
COD: SIMP000353

Companheiro - Dupla Pentração
Tamanho: 10x2,5cm
COD: SIMP000379

O pênis com glande definida e textura de 
veias, feito para realizar o fetiche da dupla 
penetração.

Também nas versões: penetrador anal com 
vibro fixado com dois anéis (um no pênis o 
outro o outro no escroto) e anel companheiro 
com cápsula vibratória.

vibro

Dupla penetração

Anel

Comp
anheir

o

Capa Peniana - Companheiro
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Sem vibro - Com cinta
Tamanho: 18x4cm
COD: KIMP000432

Sem vibro - Com cinta
Tamanho: 22x5cm
COD: KIMP000452

Sem vibro - Com cinta
Tamanho: 20x5cm
COD: KIMP000344

17,5x4,5
9cm Penetráveis
2 pilhas “AA” (não inclusas)
COD: SEIM000207

14,5x4,5cm
8,5cm Penetráveis
2 Pilhas “AAA” (não inclusas)
COD: VMIX002177

16x4,5cm
9,5cm Penetráveis
2 Pilhas “AAA” (não inclusas)
COD: VMIX002176

Sua estrutura vazada faz com que o próprio 
pênis preencha os espaços, formando um 
relevo muito estimulante.   

Para aumentar o tamanho do pênis, encontre 
capas penianas em diversos tamanhos, 
texturas ou com pênis extra para simular a 
dupla penetração

Capa 

Com c
inta

Capa Peniana - Capa com cinta 
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Sem vibro- Transparente
Tamanho: 16,5x4,7cm
COD: SFAN000048

Sem vibro- Transparente
Tamanho: 19x5cm
COD: SFAN000050

Sem vibro- Transparente
Tamanho: 17x4,5cm
COD: SFAN000049

Com vibro - estimula o clitóris
Tamanho: 20,8x5cm
3 baterias AG013 (não inclusas)
COD: SEIM000203

Com vibro - estimula o clitóris
Tamanho: 20x4cm
3 baterias AG013 (não inclusas)
COD: SEIM000204

Com vibro - estimula o clitóris
Tamanho: 20x4cm
3 baterias AG013 (inclusas)
COD: VMIX000129

CHOCOLATE

Com vibro - estimula o clitóris
Tamanho: 17,5x4,5cm
3 baterias AG013 (inclusas)
COD: VMIX002184

Com vibro - estimula o clitóris
Tamanho: 21x4,5cm
3 baterias AG013 (inclusas)
COD: VMIX000130

Com vibro - estimula o clitóris
Tamanho: 17,5x4,5cm
3 baterias AG013 (inclusas)
COD: VMIX000128

Encontre capas penianas que proporcionam 
prazer e avançam pela imaginação de quem 
utiliza, proporcionam prazer para o casal com 
o vibro estimulador para clitóris  

Para aumentar o tamanho do pênis, diversos 
modelos macios, flexíveis e texturizadosvibro

transparente

Produ
zida

em Cy
ber Sk

in

Capa Peniana - Vibro / Transparente
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Ideal para pênis até 18cm
Tamanho: 21x6cm
Bege: SFAN000119
Preta: SFAN000120

Ideal para pênis até 10cm
Tamanho: 13x3,5cm
COD: SIMP001013

Ideal para pênis até 16cm
Tamanho: 19x4,5cm
COD: KIMP000354

Ideal para pênis até 15cm
Tamanho: 18x4cm
COD: KIMP000350

Ideal para pênis até 13cm
Tamanho: 16x3,5cm
COD: KIMP000352

Ideal para pênis até 15cm
Tamanho: 18x5,4cm
Estimulador de clitóris
COD: SFAN000063

Ideal para pênis até 14cm
Tamanho: 17,5cm
Estimuladora
COD: SFAN000061

Ideal para pênis até 10cm
Tamanho: 15x4cm
Estimulador de clitóris
COD: SFAN000062

A tecnologia Cyber Skin reproduz a textura de 
pele humana, além de ser um material 
elástico e resistente. Com glande definida e 
veias com texturas similares a um pênis de 
verdade, a capa peniana proporciona novas 
sensações.

Produ
zida

em Cy
ber Sk

in

Capa Peniana - Sem vibro
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Ideal para pênis até 18cm
Tamanho: 21x5cm
COD: SFAN000055

Ideal para pênis até 15cm
Tamanho: 18,5cm
COD: SFAN000107

Ideal para pênis até 14cm
Tamanho: 17cm
COD: SFAN000106

Ideal para pênis até 15cm
Tamanho: 18,5cm
COD: SFAN000108

Ideal para pênis até 13cm
Tamanho: 16x3,5cm 
4cm alça escrotal
COD: VMIX002160

Ideal para pênis até 15cm
Tamanho: 18x5cm
COD: SFAN000060

Ideal para pênis até 14cm
Tamanho: 17cm
COD: SFAN000059

Ideal para pênis até 12cm
Tamanho: 15cm
COD: SFAN000058

Revolucionário CyberSkin, um material que 
imita com perfeição a pele humana. Permite 
que o produto seja maleável, estimulando o 
tato e a visão e aumentando o prazer do 
casal.    

PPara a mulher, aumento da excitabilidade com 
o pênis mais largo e comprido. Para o 
homem, maior durabilidade da relação com a 
diminuição da sensibilidade do pênis. Pode 
ser usada em vibradores e também é indicada 
para quem possui problemas de disfunção 
erétil ou tamanho e espessura do pênis.

Produ
zida

em Cy
ber Sk

in

Capa Peniana - Cyber skin
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Extender Fosforescente
Tamanho: 16x4cm
Cor: Verde Fosforescente
COD: KIMP000260

Extender Fosforescente
Tamanho: 16x4cm
COD: KIMP000260

Extender
Tamanho: 16x4cm
COD: KIMP000259

Ideal para pênis até 11cm
Tamanho: 14,5x4cm
2 baterias “LR1130” (inclusas)
COD: VMIX003217

Capa Peniana - Vazada
Tamanho: 13cm
COD: SFAN000044

Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa

Ideal para pênis até 10cm
Tamanho: 13,5x3,5cm
3 baterias “LR44” (inclusas)
COD: VMIX003218

Ideal Para pênis até 11cm
Tamanho: 14,5x4cm
3 baterias “LR44” (inclusas)
COD: VMIX000094

18x7 - Ideal para pênis até 12 cm
11cm Penetráveis
3 Baterias “LR41” (inclusas)
COD: SEIM000194

18x7 - Ideal para pênis até 12 cm
11cm Penetráveis
3 Baterias “LR41” (inclusas)
COD: VMIX003065

A tecnologia Cyber Skin reproduz a textura de 
pele humana, além de ser um material 
elástico e resistente. Com glande definida e 
veias com texturas similares a um pênis de 
verdade, a capa peniana proporciona novas 
sensações.

PPara a mulher, aumento da excitabilidade com 
o pênis mais largo e comprido. Para o 
homem, maior durabilidade da relação com a 
diminuição da sensibilidade do pênis. Pode 
ser usada em vibradores e também é indicada 
para quem possui problemas de disfunção 
erétil ou tamanho e espessura do pênis.

vibro

transparente

Produ
zida

em Sil
icone

Capa Peniana - Estimulador / Transparente 
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Tamanho: 20x6cm
CÓD: SEIM000166

Gel dessensibilizante com ação 
extraforte,diminui o desconforto 
local e lubrifica.

Tamanho: 20x6cm
CÓD: SEIM000152

Com manilha de sucção, botão de 
descompressão rápida e 3 anéis da base 
em silicone de diâmetros diferentes.

Tamanho: 25,5cm
CÓD: SFAN000064

Aparelho fácil de usar para homens 
práticos.  

Tamanho: 20x5,5cm
CÓD: KIMP000435

Exercícios manopla de alto desempenho e 
com válvula de liberação rápida da 
pressão. 

Tamanho: 21x6cm
CÓD: SFAN000080

Aparelho fácil de usar para homens 
práticos.  

Tamanho: 29x6,5cm
CÓD: SEIM000153

De sucção manual com manopla de alto 
desempenho e controle da pressão por 
mostrador de ponteiro (manômetro).

Tamanho: 20x6cm
CÓD: VMIX003061

Com manilha de sucção, mangueira 
flexível e anel em forma de boca 
em cyberskin para exercícios mais 
prazerosos.

Recarregável
(acompanha USB)

CÓD: VMIX003062

Tamanho: 21x7,5cm
Anel pequeno: 2,5cm
Anel medio: 3,1cm
Anel grande: 3,8cm

Sucção automática e com 3 anéis com 
diâmetros diferenciados para melhor 
adaptação ao seu tamanho de pênis. 

Desenvolvimento Peniano     -     Bomba
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Tamanho: 7x7x20cm
CÓD: VMIX003024

Realize suas fantasias com mais 
realidade e desejo. Revestida em 
pelucia, escolha a sua cor preferida. 

Aberta mede: 22x7cm
CÓD: SIMP000389

Realize suas fantasias com mais 
realidade e desejo. Revestida em 
pelucia, escolha a sua cor preferida. 

Tamanho: 7x7x20cm
CÓD: VMIX003023

Realize suas fantasias com mais 
realidade e desejo. Revestida em 
pelucia, escolha a sua cor preferida. 

Tamanho: 7x7x20cm
CÓD: VMIX003107

Realize suas fantasias com mais realidade 
e desejo. Revestida em pelucia, escolha a 
sua cor preferida. 

Aberta mede 22x7cm
CÓD: SIMP000391

Realize suas fantasias com mais 
realidade e desejo. Revestida em 
pelucia, escolha a sua cor 
preferida.   

Tamanho: 4,4x7,4 
10cm de corrente
CÓD: SEIM000370

Realize suas fantasias com mais 
realidade e desejo. Revestida em 
pelucia, escolha a sua cor preferida. 

Aberta mede 22x7cm
CÓD: SIMP000390

Realize suas fantasias com mais 
realidade e desejo. Revestida em 
pelucia, escolha a sua cor preferida.     

Aberta mede 25,2cm
Jade: SEIM000369

super confortável e com ventosa que 
fixa firmemente a qualquer superfície 
lisa, úmida e não porosa.

Fetiche     -     Bondage 
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Tamanho: tornozeleira 27,5x5cm
separador: 47cm
CÓD: KIMP000462

São adotadas em situações de 
imobilização para manter pernas ou 
braços da pessoa submissa 
afastadas.   

Mordaça: 4cm
Guia em Nylon: 45cm
 Algema aberta: 25cm

CÓD: SFAN000056

Kit com mordaça em forma de bola com 
par de algemas traseira em nylon com 
regulagem.

Tamanho: barra aço 50x2cm
tornozeleira: 25x5cm
algemas: 25x5cm
CÓD: SEIM000323

Ela imobiliza o parceiro para que 
ambos desfrutem das mais 
diferentes formas de desejo e 
prazer. 

Preta KIMP000473
Rosa: KIMP000476
Vermelha: KIMP000474
Branca: KIMP000475

Tamanho: Algema 19,5x6cm
Venda: 19x8cm

Tamanho: duas tiras 4.75mx4cm
algemas e tornozeleiras 27x6cm

CÓD: SEIM000316

Deixe seu amor com as mãos e 
pés bem separados e imobilizados. 
Aproveite esse momento para 
testar novas posições.

Tamanho Único
Corrente: 19cm
CÓD: SEIM000240

Faça com que o seu parceiro obedeça 
às suas ordens e vontades, de maneira 
dócil e afável.    

Preta: KIMP000291
Onça: KIMP000472
Rosa: KIMP000292

Tamanho do nylon:
1 metro
Branca: KIMP000290
Vermelha: KIMP000293

Kit para bondage feito de pelúcia. 
Composto por: venda, algemas de 
pulso e algemas de tornozelo, 
ambas com tiras longas de nylon. 

Tamanho: 7x7x20cm
CÓD: VMIX003025

Realize suas fantasias com mais 
realidade e desejo. Revestida em 
pelucia, escolha a sua cor preferida.

Fetiche     -     Algema / bondage
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Tamanho aprox.: 
Coleira 41x5 cm 
Guia 1,05 m x 2 cm 
Grampos 24 cm de comprimento. 
Algemas 25x5cm
CÓD: SEIM000320

Kit é composto por algemas, 
coleira, guia e grampos de mamilos. 
Feito especialmente para casais. 

Tamanho aprox.: 
Imobilizadores de pernas 2.27mx7cm 
Algemas 25x6 cm
CÓD: SEIM000315

Algemas e Tornozeleiras feitas em nylon.

Coleira com par de algemas em 
nylon com barra de restrição em 
aço inoxidável.

Tamanho aprox.: 
Imobilizadores de pernas 1,82mx2.5cm 
Algemas 25x5 cm 
CÓD: SEIM000328

Algema distanciadoras para pulso e 
tornozelo. Deixe seu amor com as mãos 
e pés bem separados.

Tamanho aprox.: 
coleira 33x8 cm
algemas 22x5 cm
CÓD: SEIM000319

Algemas e Coleira ambas 
confeccionadas em couro sintético 
com detalhes em rebite, fivelas 
para ajuste e corrente em metal.

Tamanho aprox.: 
Imobilizadores de pernas 49x5cm 
Algemas 25x5cm 
CÓD: SEIM000317

Separador de pernas e pulso é um item 
de sadomasoquismo que lhe traz novas 
possibilidades de prazer.

Tamanho aprox.: 
coleira 42x5cm
tiras 84x2.5
algemas 26x5 cm
CÓD: SEIM000327

Este produto é uma coleira criada 
para os amantes do 
sadomasoquismo e para casais que 
querem experimentar novas.

Tamanho: pernas 49x5cm
algemas 25x5cm
COD: SEIM000329

Imobilizador de pernas e pulso é um 
item de sadomasoquismo que lhe traz 
novas possibilidades de prazer.

Fetiche     -     Algema / bondage
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Tamanho aprox.: 8x3.5cm (controle) 
4cm (lâminas)
CÓD: VMIX003219

Este estimulador de choque terapia 
é um incrível estimulador que libera 
ondas elétricas.     

Tamanho aprox.: 
11 a 15cmx130cm de guia
Cor: dourado e prata 
CÓD: SEIM000362

Coleira é confeccionada em couro 
sintético e vinil com fivela ajustável e 
guia. 

Tamanho aprox.: 33 cm
Cor: preto
CÓD: SEIM000156

Acessório muito usado pelos 
adeptos do BDSM. Ideal para 
sinalizar comandos e ordens ou até 
mesmo castigos. 

Tamanho aprox.: 55cm
Cor: preto 
CÓD: SEIM000363

Possui corrente metálica removível com 
fecho de mosquetão, permitindo a troca 
da corrente por uma de sua preferência.

Tamanho aprox.: 40 cm
CÓD: KIMP000485

Produzido em seis tiras de couro 
sintético, com cabo revestido pelo 
mesmo material e com detalhes 
que valorizam o produto.

Tamanho aprox.: 76cm
Cor: preto 
CÓD: VMIX003120

Coleira ajustável em couro sintético 
com guia de metal. ideal para fantasias 
de submissão e entrega.

Tamanho aprox.: 90cm (tiras) 
14.5x4cm (prótese)
Cor: preto
CÓD: AEVA000234

Chicote em courvin tem 9 tiras de 
90cm de comprimento e um cabo 
em forma de prótese peniana de 
14,5 x 4cm

Tamanho aprox.: 27.2x8.cm; 3.5 
(entre os olhos); 2cm (interno)
COD: SEIM000361

Diferencie em sua relação e surpreenda 
quem você gosta de maneira 
incrivelmente sexy.

Fetiche     -     BDSM
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CÓD: SEIM000321

Acessório clássico para carrascos ou 
submissos. A possibilidade de se 
esconder, permite que você remova sua 
identidade.

CÓD: SEIM000383

Possui penetrador para penetrar 
enquanto usa a mordaça. Para 
amantes do sadomasoquismo e 
dominação.

Tamanho aprox.: 34x7cm
Cor: bege
Material: polivinílico
CÓD: KIMP000461

Feito para quem pratica ou tem fetiche de 
Fisting - inserção da mão para penetração 
vaginal ou anal.

CÓD: SFAN000045

Acessório clássico para carrascos 
ou submissos. A possibilidade de 
se esconder, permite que você 
remova sua identidade.

Tamanho aprox.: 40x6cm
Cor: bege
Material: polivinílico
CÓD: KIMP000460

Feito para quem pratica ou tem fetiche 
de Fisting - inserção da mão para 
penetração vaginal ou anal. 

CÓD: SEIM000324

Acessório clássico para carrascos 
ou submissos. A possibilidade de se 
esconder, permite que você remova 
sua identidade.

Tamanho aprox.: 10x4.4cm
Cor: prata
Material: aço
COD: SEIM000336

Como uma forma de negação de 
orgasmo ou de erotismo, o submisso é 
proibido de acessar ou estimular seu 
pênis.

Fetiche     -     Fisting / Máscara
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20x5cm

COD: SIMP000330

17,5x4cm

COD: SIMP000327

17x3,5cm - Vertebrado

COD: KIMP004090

16x3,5cm - Vertebrado

COD: KIMP000411

18x4cm

COD: KIMP000408

20x4,5cm

COD: KIMP000429

12x3,3cm

COD: KIMP000434

14,5x2,5cm

COD: KIMP000456

Prótese para penetração vaginal ou anal com 
alta tecnologia e qualidade, resistente, flexível 
e lavável, proporcionando o máximo de prazer

 
Possibilita momentos intensamente eróticos 
com a penetração.

Produ
zida

em Cy
ber Sk

in

Fetiche - Strap on



41

Cinta com pênis duplo
Prótese 1: 16x3,5cm
Prótese 2: 11x3,5cm
COD: VMIX000086

Cinta com pênis duplo e vibro
Prótese 1: 17x3,3cm
Prótese 2: 9x3,5cm
COD: VMIX003088

Cinta em elastano e pênis
Tamanho: 23x4,5cm
COD: VMIX000105

Vibrador rotativo e estimulador
Tamanho:  18x3,5cm
COD: VMIX003225

Strapon sem cinta
Tamanho: 25X3,2cm
COD: VMIX003099

Vibrador recarregável 
Tamanho: 21,5x3,5cm
30 modos de vibração
COD: VMIX000074

Possibilita momentos intensamente eróticos 
com a penetração simultânea: vagina e ânus.
Permite a penetração como se o penetrador 
fosse parte do seu corpo

Possui veias e vértebra. Maleável e é possível 
controlar a direção do pênis. 

Produ
zida

em Cy
ber Sk

in

Fetiche - Strap on



42

Tamanho: 12,5cm
Bege: KIMP000378
Chocolate: KIMP000379

Compacto perfeito para viagens. 
Permite experimentar a sensação 
de penetrar uma vagina bem 
apertadinha e macia.

Acompanha cabo USB
CÓD: SEIM000388

Simula sexo vaginal e oral com uma 
imitação real da boca humana, com um 
canal mais apertado e anelado que o 
vaginal.

Tamanho: 12,5cm
Chocolate: KIMP000377
Bege: KIMP000376

Com boa elasticidade cobre bem o 
pênis deixando-o bem apertadinho, 
com sensação de primeiro anal.

Tamanho: 21x22x7cm
Penetrável: 18x3cm
CÓD: VMIX003042

Possui tatuagem de flor e dois orifícios 
penetráveis em cyberskin com vagina e 
ânus apertados e com textura interna. 

Tamanho: 25X10cm
Penetráveis: 23cm
CÓD: SEIM000134

Possui com textura interna em 
bolinhas super salientes, para uma 
masturbação mais estimuladora.

Tamanho: 1,55m de altura
pênis: 16,5x3,5cm
2 pilhas “AA” (não inclusas)
COD: SEIM000098

Cinta com pênis, escroto, glande, veias 
salientes, controle sem fio e potente 
vibração multivelocidade.

Masturbador
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Uva

COD: EPOI000333

Pêra

COD: EPOI000401

Limão

COD: EPOI000332

Laranja

COD: EPOI000335

Kiwi

COD: EPOI000400

Framboesa

COD: EPOI000334

Ao deslizá-lo sobre o pênis seu tamanho 
aumenta em até 3 vezes se adaptando a 
qualquer tamanho de pênis. 

Produ
zida

em Sil
icone

Masturbador - Juicy
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CÓD: VMIX003284

É flexível e permite maior liberdade 
e controle da estimulação. Cabe em 
qualquer tamanho de pênis. 

CÓD: AEVA002278

É flexível e permite maior liberdade e 
controle da estimulação. Cabe em 
qualquer tamanho de pênis. 

CÓD: VMIX003285

É flexível e permite maior liberdade 
e controle da estimulação. Cabe em 
qualquer tamanho de pênis. 

CÓD: AEVA000844

É flexível e permite maior liberdade e 
controle da estimulação. Cabe em 
qualquer tamanho de pênis. 

CÓD: AEVA000842

É flexível e permite maior liberdade 
e controle da estimulação. Cabe 
em qualquer tamanho de pênis. 

CÓD: AEVA000846

É flexível e permite maior liberdade e 
controle da estimulação. Cabe em 
qualquer tamanho de pênis. 

CÓD: AEVA000841

É flexível e permite maior liberdade 
e controle da estimulação. Cabe em 
qualquer tamanho de pênis. 

COD: VMIX003286

É flexível e permite maior liberdade e 
controle da estimulação. Cabe em 
qualquer tamanho de pênis. 

Masturbador     -     Tenga egg
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CÓD: AEVA000843

É flexível e permite maior liberdade e 
controle da estimulação. Cabe em 
qualquer tamanho de pênis. 

01 Silky 
01 Clicker
01 Spider
01 Wavy
01 Stepper
01 Twister

CCOD: VMIX003280

É flexível e permite maior liberdade 
e controle da estimulação. Cabe 
em qualquer tamanho de pênis. 

CÓD: AEVA000845

É flexível e permite maior liberdade e 
controle da estimulação. Cabe em 
qualquer tamanho de pênis. 

CÓD: VMIX003281

É flexível e permite maior liberdade 
e controle da estimulação. Cabe 
em qualquer tamanho de pênis. 

CÓD: VMIX003283

É flexível e permite maior liberdade e 
controle da estimulação. Cabe em 
qualquer tamanho de pênis. 

CÓD: VMIX003282

É flexível e permite maior liberdade 
e controle da estimulação. Cabe em 
qualquer tamanho de pênis. 

Masturbador     -     Tenga egg
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Tamanho: 8,5x3cm
Penetráveis 6cm
CÓD: AEVA000240

Desfrute da magia dessa excitante 
borboleta controlada por controle 
remoto com fio e divirta-se.

Tamanho: 7x3cm
2 pilhas “AAA” (não inclusas)
CÓD: SEIM000160

Capsula aveludada com 60 modelos de 
vibrações, silenciosa e à prova da água, 
possibilita orgasmos inimagináveis.

Tamanho: 8x8cm
2 Pilhas “AA” (não inclusa)
CÓD: AEVA000241

Excitante masturbador feminino em 
forma de borboleta, fará toda a 
diferença em sua intimidade. 
Desfrute da magia dessa excitante 
borboleta controlada por controle 
remoto com fio e divirta-se.Tamanho: 4x1,5cm

2 pilhas “AAA” (não inclusas) 
CÓD: VMIX003054

Duas cápsulas vibratórias macias e suaves 
ao toque, com 10 funções de vibração, 
controladas por controle remoto com fio.

Tamanho: 8,5x3cm
Penetráveis: 6cm
CÓD: SEIM000238

Imagem Ilustrativa

Bullet com 12 modos de vibração 
controlados por controle remoto 
sem fio.

3 pilhas “LR44” (inclusa)
3 pilhas “AA” (não inclusa)
CÓD: SEIM000191

Duas cápsulas vibratórias (bullet) na cor 
rosa, macias e suaves ao toque, com 
10 funções de vibração, controladas por 
controle remoto com fio. Despertarão 
seus melhores e deliciosos orgasmos.

Tamanho: 7x3,5cm
CÓD: SEIM000086

Conecta-se via bluetooth ao app 
PRETTY LOVE podendo controlar 
as vibrações do bullet. Resistente à 
água.

Estimulador: 9x6x7,5cm
Mangueira: 60cm

Estimulador: 12x5,5x7,5cm
Mangueira: 56cm

2 pilhas “AA” (não inclusas)
COD: SEIM000196

Proporciona a eliminação da frigidez, 
aumenta a sensibilidade, orgasmos 
mais intensos e muito mais lubrificação 
vaginal.

Para ela     -     Bomba / Vibrador
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Tamanho: 11x2x2cm
1 pilha “AAA” (não inclusa)
CÓD: SEIM000083

Design discreto e muito luxuoso, 
pequeno e muito potente, para 
estimulação do clitóris, seios e 
grandes lábios. 

Tamanho: 9,5x4,2cm
3 baterias “LR41” (inclusas)
CÓD: VMIX003236

Capa para dedo que deixa a estimulação 
ainda mais deliciosa e intensa. Possui 
uma cápsula vibratória potente. 

Nº4: 2,5x10,9cm - 0,57g
Nº5: 3,10x13,20cm -0,111g
Nº6: 4x14,5cm - 0,191g

Nº1: 1,16x6,5cm - 0,14g
Nº2: 1,90x7,5cm - 0,30g
Nº3: 2,15X8,7cm - 0,46g

CÓD: EPOI000795

Desenvolvidos para o tratamento do 
vaginismo, dores, estreitamento, 
pós-operatório e condições 
ginecológicas similares.

Pacote com 3 unidades
CÓD: SFAN000089

Mini camisinhas para dedo. Ideais para 
massagens sensuais e eróticas. 
Esquente ainda mais sua relação.

Tamanho: 11x2cm
CÓD: SEIM000164

1 2
3 4

5 6

Possui relevos estimuladores de 
clitóris e cápsula vibratória com 10 
velocidades, que pode ser usada 
separadamente. 

Tamanho: 10x3,5cm
Acompanha cabo USB
CÓD: VMIX003111

Gel para massagem corporal que 
prolonga a ereção e retarda a 
ejaculação.

Tamanho: 6,8X3,3cm
CÓD: SEIM000396

Capa para dedo que deixa a 
estimulação ainda mais deliciosa e 
intensa. Possui uma cápsula 
vibratória potente. 

Tamanho Mini Pênis: 5,5cm
COD: ATOY000002

Desfrute da magia dessa excitante 
borboleta controlada por controle 
remoto com fio e divirta-se. Versão em 
cyberskin.

Para elas     -     Dedeira / Vibro
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Tamanho: 8,5x2x2cm
3 baterias “LR44” (inclusas)
CÓD: VMIX002180

Mini massageador com 3 cabeças 
removíveis com diferentes texturas 
para estimulação anal, vaginal ou 
nos seios. 

Tamanho: 19x3,5cm
Penetráveis: 13cm
CÓD: VMIX003092

Simulador de sexo oral resistente à 
água. As rotações são rápidas e 
intensas, feitas para estimulação do 
clitóris. 

Tamanho: 21,5x3cm
Penetráveis: 16,5cm
CÓD: VMIX002162

Com aparência de língua e textura 
aveludada, é controlada pelo botão 
localizado no próprio estimulador.

Tamanho: 16,3x5,5cm
CÓD: SEIM000190

Possui pequenas cerdas, é silencioso, a 
prova d’água e potente. Perfeito para 
descoberta de novos prazeres.

Tamanho: 12x7cm
Haste vibro: 15x1,5cm
Lingua: 1,5cm
CÓD: SEIM000302

Simulador de sexo oral com disco 
rotativo de 12 línguas ultra macias 
e flexíveis. Enquanto as línguas 
estimulam o clitóris, o vibrador 

Tamanho: 13x2,5cm
Penetráveis: 9,5cm
CÓD: SEIM000088

Possui ponta em formato de coelho. 
Pode ser levado a qualquer lugar, além 
de conter vibrações silenciosas, é 
discreto. 

Tamanho: 12x7cm
Haste vibro: 15x1,5cm
Lingua: 1,5cm
CÓD: VMIX000102

Simulador de sexo oral rotativo de 
12 línguas que enquanto estimulam 
o clitóris, o vibrador excita o ponto 
G ou o ânus. 

Tamanho: 19,5x4,5cm
Penetráveis: 10,5x3cm
COD: VMIX000098

Além do Ponto G, o outro estimulador 
possui relevos e uma bolinha interna 
que se movimenta para cima e para 
baixo.

Para ela     -     Estimulador clitoriano
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17x3.5cm
BEGE: SIMP000325
PRETO: SIMP001006

Pênis Vibrador com ventosa para 
fixação em superfície lisa. Macio e 
flexível com veias salientes, 
totalmente realístico.

CÓD: SFAN000017

O Pompoarismo consiste em explorar 
com maior intensidade a satisfação 
sexual e a saúde da mulher. 

Pênis 1: 17 x 3,8 cm, 
sendo 12cm 
penetraveis.

Pênis 2: 18 x 2,5cm, 
sendo 13,7cm 
penetraveis

BEGE: KIMP000455
PRETO: KIMP000483

Pênis para dupla penetração com 
vibrador com ventosa para fixação 
em superfície lisa.

CÓD: VMIX000146

Estimulador clitoriano e ponto g, 
velocidades controladas 
independentemente em cada estimulador.

16X4cm
CÓD: SIMP000337

Pênis Vibrador com ventosa para 
fixação em superfície lisa. Macio e 
flexível com veias salientes, 
totalmente realístico.

CÓD: VMIX000048

Vibrador rotativo com esferas, texturas 
e estimulador clitoriano. As vibrações a 
rotação são controladas 
separadamente.

CÓD: SEIM000140

Pode estimular o ponto G, clitóris, 
mamilos e até mesmo por fora do 
ânus. É discreto e fácil de 
transportar. 

Jade: SEIM000087

Bomba de sucção para seios e 
mamilos, feita para seu aumento, 
proporcionando seios mais volumosos e 
firmes.

Para ela     -     Estimulador / Pênis
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14cm
CÓD: EPOI000808

Desenvolvido com alta tecnologia e 
qualidade, resistente, flexível e 
lavável, proporcionando o máximo 
de prazer.

22cm
CÓD: KIMP000470

Pênis macio e flexível com veias 
salientes, totalmente realístico, vibrador 
e ventosa.

20cm
CÓD: EPOI000203

Desenvolvido com alta tecnologia e 
qualidade, resistente, flexível e 
lavável, proporcionando o máximo 
de prazer.

20x4,5cm
CÓD: SIMP000339

Desenvolvido com alta tecnologia e 
qualidade, resistente, flexível e lavável, 
proporcionando o máximo de prazer.

18cm
CÓD: EPOI000202

Desenvolvido com alta tecnologia e 
qualidade, resistente, flexível e 
lavável, proporcionando o máximo 
de prazer.

22,5x6cm
CÓD: SIMP001021

Inspirado no ator pornô Rocco Siffredi é 
um pênis realístico vibrador com 
ventosa para fixação em superfície lisa.

16cm
CÓD: EPOI000201

Desenvolvido com alta tecnologia e 
qualidade, resistente, flexível e 
lavável, proporcionando o máximo 
de prazer.

21X5cm

BEGE: SIMP000324
PRETO: SIMP001007

Pênis realístico vibrador com ventosa 
para fixação em superfície lisa. 
Inspirado no ator pornô Nacho Vidal.

Sextoy - Pênis Realístico
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18,5x4,5cm
CÓD: KIMP000425

Possui duas cores, é macio e 
flexível. Suas veias são salientes, 
vibra e tem um botão giratório na 
base. 

18x3,5cm
BEGE: SIMP000343
PRETO: SIMP001016

Desenvolvido com alta tecnologia e 
qualidade, é grande, resistente, flexível e 
lavável.

19x4,5cm
CÓD: SIMP001014

Desenvolvido com alta tecnologia e 
qualidade, é grande, resistente, 
flexível e lavável.

17,5x3,8cm
CÓD: KIMP000426

Macio, flexível com veias salientes e 
realístico. Possui vibração de 
multivelocidade com botão giratório na 
base.

19x4,5cm
CÓD: SIMP000383

Desenvolvido com alta tecnologia e 
qualidade, é grande, resistente, 
flexível e lavável.

17cm
CÓD: SIMP000338

Desenvolvido com alta tecnologia e 
qualidade, é grande, resistente, flexível 
e lavável.

18x5cm
CÓD: SIMP000333

Comprido e robusto, é resistente, 
flexível e lavável, proporcionando o 
máximo de prazer. Possui vibro.

16cm
COD: SIMP000336

Desenvolvido com alta tecnologia e 
qualidade, é grande, resistente, flexível 
e lavável.

Sextoy - Pênis Realístico
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18x4cm
CÓD: VMIX000131

Para penetração vaginal ou anal 
com 7 modos de pulsação e 
movimento de vai e vem. 
Resistente a água.

15x3,8cm

MORANGO: SFAN000110
TUTTI FRUTTI: SFAN000111
UVA: SFAN000112

Pênis realísticos com aromas incríveis e 
cores vibrantes e intensas. Uma 
tentação de sabores!

16cm
BEGE: ATOY000005
ROXO: ATOY000008
PRETO: ATOY000006

Simula ejaculação e possui 
“ventosa” para fixar em superfícies 
lisas. 

17,5x4,1cm

MORANGO: SFAN000113
TUTTI FRUTTI: SFAN000114
UVA: SFAN000115

Possui vibro, aromas incríveis e cores 
vibrantes e intensa. Uma tentação de 
sabores!

45x3,5cm
CÓD: SEIM000402

Pênis realístico de ponta dupla 
com glande definida e veias 
salientes. É a escolha ideal para 
penetração vaginal e anal.

21x6cm
BEGE: SIMP000334
PRETO: SIMP001009

Moldada a partir do pênis de um do ator 
pornô ROCCO. Possui escroto, glande 
definida, veias salientes e vibrador. 

36x4cm
CÓD: SIMP000341

Pênis duplo havaiano com 2 pontas 
e super macio. Resistente e 
flexível. 

20cm
COD: SIMP000329

Com fórmula baseada na química 
atrativa dos feromônios, possuí 
fragrância propícia para atrair o sexo 
masculino.

Sextoy - Pênis 
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23x5cm
CÓD: SIMP001005

Imita a lubrificação natural da 
mulher. Ideal para facilitar a 
penetração vaginal e anal. Não 
gorduroso e sem fragrância.

27x5,5cm
BEGE: AEVA002297
PRETO: AEVA002298

Prótese inspirada no pênis do famoso ator 
e diretor americano John Holmes que fez 
mais de 3000 filmes pornôs.

23x5cm
CÓD: SIMP000347

Assim como Rambo, é tão grande 
quanto. Criada para que suas 
forças especiais deixem o combate 
corpo-a-corpo delicioso.

32cm
COD: AEVA000165

Você terá “em suas mãos” a replica 
perfeita moldada a partir do próprio 
pênis do ator pornô mais famoso da 
categoria. Versão com vibrador.

27x5,5cm
CÓD: AEVA000039

Prótese inspirada no pênis do 
famoso ator e diretor americano 
John Holmes que fez mais de 3000 
filmes pornôs.

32cm
COD: AEVA001330

Você terá “em suas mãos” a replica 
perfeita moldada a partir do próprio 
pênis do ator pornô mais famoso da 
categoria.

Sextoy - Pênis 
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