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Em 2015, a Adão e Eva trouxe para sua linha mais de 200 produtos importados 
e de fabricação própria. Em tempos de recessão econômica, trazemos para 
o lojista um leque novo e ousado de artigos com boas condições de revenda, 
podendo assim atender seus consumidores. O momento é de investir em 
novidades, chamar a atenção do mercado e alavancar o comércio, e a Adão 
e Eva pensou em tudo isso para você.
As famosas marcas Tenga e OVO trouxeram esse ano produtos inovadores a 
atrativos. Novas marcas de importação com características especiais também 
chegaram com exclusividade. E para atender o nosso mercado, investimos 
em linhas nacionais mais baratas, acessíveis e com padrão internacional, 
como a linha DOM e 50 Formas de Amar.

Além de tudo, contamos com uma equipe comercial que está sempre pronta 
para atender nossos clientes da melhor forma, ou seja, vale a pena ter em seu 
sex shop os produtos Adão e Eva. Confira nas próximas páginas os produtos 
escolhidos especialmente para sua loja.

Atenção: Este catálogo é apenas para as novidades 2015, o catálogo 
2014 continua valendo e possui o restante da nossa linha de produtos, que 
soma mais de 2.000 itens. Para consultar todos os nossos artigos de forma 
completa, você pode acessar o site: www.adaoeevatoys.com.br

Contato: sac@adaoeevatoys.com.br 
(11) 2020-9090

Desde 2007, a Adão e 
Eva traz ao mercado de 

produtos eróticos um mix 
completo de estimuladores, 

vibradores, cosméticos, 
entre outros. Atuamos como 
importadores, fabricantes e 

distribuidores atacadistas  
sex shops.



Contato: sac@adaoeevatoys.com.br 
(11) 2020-9090

O brinquedinho favorito 
das mulheres, esse rabbit é 
multifuncional e apresenta incrível 
flexibilidade de uso: 
São vários programas de 
vibração no estimulador clitoriano 
e na rotação das esferas, 
que funcionam de maneira 
independente, tudo para atender 
ao seu desejo. Além disso, 
o corpo peniano é flexível e 
texturizado em espiral para maior 
sensibilidade. Você nunca sentiu 
um prazer tão completo!

Recarregável

A pilha

ou

Múltiplos programas
de vibração

Esferas com
rotação bidirecional

60 combinações 
de movimentos!

 
cod. eva528
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RECARREGÁVEL 
cod. eva532

SEM ESTIMULADOR CLITORIANO
ROTATIVO

BORBOLETA
ROTATIVO - VAI E VEM

MúLTIpLOS pROGR AMAS DE VIBR AçãO

RECARREGÁVEL 
cod. eva530

A pILHA 
cod.eva534 RECARREGÁVEL 

cod. eva529

pINGUIN ROTATIVO 
2 VIBRADORES

MúLTIpLOS pROGR AMAS DE VIBR AçãO

RECARREGÁVEL 
cod. eva531

A pILHA 
cod. eva537

BEIJA-FLOR pONTO G
ROTATIVO

MúLTIpLOS pROGR AMAS DE VIBR AçãO 

RECARREGÁVEL 
cod. eva543

A pILHA 
cod. eva535

JACK RABBIT COLLECTION
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BOBOLETA 
 ROTATIVO - VAI E VEM

MúLTIpLOS pROGR AMAS DE VIBR AçãO

pANTERA 
ROTATIVO - VAI E VEM

60 pROGR AMAS DE VIBR AçãO

COELHO ROTATIVO 
CONTROLE DESLIZANTE

MULTIVELOCIDADE

COELHO ROTATIVO
MúLTIpLOS pROGR AMAS DE VIBR AçãO 

COELHO ROTATIVO
MúLTIpLOS pROGR AMAS DE VIBR AçãO 

A pILHA 
cod. eva538

A pILHA 
cod. eva539

RECARREGÁVEL 
cod. eva541A pILHA 

cod. eva540

A pILHA
cod.eva526

A pILHA 
cod. eva527

RECARREGÁVEL 
cod. eva528

A pILHA 
cod. eva525

ESTIMULADOR ANAL
ROTATIVO 

MúLTIpLOS pROGR AMAS DE VIBR AçãO

RECARREGÁVEL 
cod. eva533

A pILHA 
cod. eva536

JACK RABBIT COLLECTION



Luxo para todos
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S4  
Flexível, macio e muito versátil, o S4 é 

um vibrador para estímulos externos que 
oferece muitas possibilidades de prazer. 
Seu formato anatômico se encaixa tanto 

em suas mãos como nas curvas de seu 
corpo, garantindo momentos íntimos de 

excelência em prazer.
São 7 programas de vibração com o 

mínimo de ruídos! 
 

S4 LIGHT BLUE 
cod. S4BL

S4 WHITE 
cod. S4

A1 ROSE 
cod. S4R

R4 BLACK 
cod. R4B

R4 WHITE 
cod. R4

R4 ROSE 
cod. R4R

R6 VIOLET 
cod. R6v

R6 WHITE 
cod. R6

R6 BLACK 
cod. R6B

 

R6  
Extremamente delicado e refinado, o 
R6 é um bullet vibratório controlado 
por controle remoto. Ele apresenta um 
design totalmente novo e revolucionário.
Silencioso, com toque suave e muito 
potente, ele apresenta 7 programas 
de vibração você ou seu parceiro 
manipularem como quiserem e 
surpreenderem um ao outro 
 

 

R4  
Com design Clássico mas com 
funcionamento inovador por 
controle remoto, o R4 é um bullet 
vibratório muito fofo e delicado. 
Tanto o controle quanto o bullet 
vibram e podem ser usados 
separadamente. Silencioso, com 
toque suave e muito potente, 
ele apresenta 7 programas de 
vibração para você ou seu parceiro 
manipularem como quiserem e 
surpreenderem um ao outro.

VIBRADORES RECARREGÁVEIS
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J2  
O J2 tem um design muito 
inovador e eficiente. 
Sua curvatura com dois 
estimuladores permite a 
penetração vaginal com 
estimulação clitoriana ou 
ainda a dupla penetação, e 
tudo com perfeito encaixe e 
conforto. Os 7 programas de 
vibração, seu toque macio e 
suas curvas vão revolucionar 
o prazer. 
 

 

A1  
Com design moderno, charmoso, 
extremamente confortável e potente, o Anel 
A1 é perfeito para garantir momentos a dois 
mais completos e cheios de prazer! 
São 7 programas de vibração e toque macio 
de silicone para incrementar as relações a 
dois. As baterias recarregáveis te dão mais 
autonomia e praticidade. 
 

 

R1  
Totalmente inovador na linha 
OVO, o R1 é um bullet vibratório de 
controle remoto muito chique e 
discreto. Tanto o controle quanto 
o bullet vibram e podem ser 
usados sedamente. 
Silencioso, com toque suave e 
muito potente, ele apresenta 7 
programas de vibração para você 
ou seu parceiro manipularem 
como quiserem e surpreenderem 
um ao outro.  
 

A1 BLACK 
cod. a1

A1 BLACK 
cod. a1B

 

E2 
Macio, delicado, super feminino e 

moderno, o E2 é o vibrador que toda 
mulher sonha.

Seus 5 programas de vibração somados 
ao controle sensível ao toque, dão muito 

mais ticididade e potência na hora do 
prazer. Sem falar na bateria recarregável, 

que dá a autonomia de estar sempre 
pronta para se divertir! 

 
E2 ROSE 

cod.e2R

R2 BLACK 
cod.e2B

R1 ROSE 
cod.R1R

R1 WITE 
cod. R1

R1 VIOLET 
cod. R1v

J2 BLACK 
cod. J2B

J2 WHITE 
cod. J2

J2 ROSE 
cod.J2R

VIBRADORES RECARREGÁVEIS
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E6  
O E6 é extremamente anatômico e 
poderoso. Seu formato permite que 
seja usado com facilidade tanto para 
penetração vaginal e estimulação 
clitoriana ou ainda para dupla 
penetração. São 3 motores, ou seja 
contém três pontos vibrantes. 
Os 7 programas de vibração e a 
autonomia de controle do estimulador 
clitoriano vão te surpreender. 
 

R6 LILAC 
cod. e6L

 

S1  
Design futurista, clean e totalmente 
revolucionário, o S1 é um vibrador para 
estímulos externos. 
Seu formato anatômico se encaixa tanto 
em suas mãos como nas curvas de seu 
corpo, garantindo momentos íntimos de 
excelência em prazer. São 7 programas de 
vibração com o mínimo de ruídos. 
 

 

C1  
O novo C1 tem um design clean e 
futurista, pronto para você que é 
moderna e gosta de refinamento. 
Anatômico e descolado, este é o 
estimulador para levar sempre na bolsa! 
Com bateria recarregável, 7 programas 
de vibração e fácil manuseio, é um 
acessório indispensável para todas as 
mulheres despojadas! 
 

S1 WHITE 
cod. S1

S1 BLACK 
cod.S1B

S1 ROSE 
cod. S1R

C1 BLACK 
cod. c1B

C1 LILAC 
cod. c1L

C1 WHITE 
cod. c1

 

S2  
Alegre, arredondado e incrivelmente 
potente, o S2 é um vibrador para 
estímulos externos. Seu formato 
anatômico se encaixa tanto em suas 
mãos como nas curvas de seu corpo, 
garantindo momentos íntimos de 
excelência em prazer. São 7 programas 
de vibração com o mínimo de ruídos! 
 

S2 ROSE 
cod. S2R

S2 LIGHT BLUE 
cod. S2BL

R6 ROSE 
cod.e6R

VIBRADORES RECARREGÁVEIS
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E5 VIOLET 
cod. e5v

E5 BLACK 
cod.e5B

RECARREGÁVEL 

E5  
O E5 é tão macio e completo que você não 
vai acreditar no que ele é capaz de fazer! 
Charmoso e antômico ele é perfeito para 
quem gosta de unir charme e prazer. 
O toque de silicone, os 7 programas de 
vibração e o estimulador clitoriano vão te 
levar ao êxtase. 
 

 

B2  
O novo B2 é o auxílio que faltava 
para aquecer suas relações!
Com relevos massageadores que 
estimulam a mulher e surpreende 
nos resultados ela vai adorar este 
acessório estupendo! 
 

B2 WHITE 
cod.B2

B2 RED 
cod. B2R

B2 BLACK 
cod. B2B

 

B1  
Visual clean, com máxima potência 
e mínimo ruído! Para esquentar as 
relações, este item garante maior 
satisfação ao casal. Aumenta 
o prazer feminino e retarda a 
ejaculação masculina permitindo 
momentos mais longos e intensos 
de estimulação.

 
 

B1 WHITE 
cod. B1

B1 LILAC 
cod. B1L

B1 BLACK 
cod. B1B

 

B3  
Com design minimalista e muito 
poderoso, B3 veio para deixar 
impressões primorosas! Garanta 
resultados impecáveis com seu 
parceiro após experimentar o 
revolucionário B3! 
 

B3 WHITE 
cod. B3

B3 RED 
cod. B3R

B3 BLACK 
cod. B3B

E5 WHITE 
cod. e5

RINGS
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B4  
Com o novo B4 você vai 
expandir seus horizontes 
de prazer! Desenhado para 
causar grande estimulação á 
mulher, o atrito causado pelas 
saliências na ponta do anel vão 
surpreender suas sensações! 
 

 

B5  
B5 é o queridinho das mulheres 
modernas e antenadas! Com 
visual clean e pontos de 
excitação fenomenais, este é o 
anel para quem deseja máxima 
desenvoltura enobrecida 
pelo aspecto ímpar! Todo 
arredondado para garantir 
máximo conforto tanto para o 
homem como para a mulher!
 
 

 

B7  
Dinamismo e modernidade, 
aprimorado para promover 
o ápice do prazer, com a 
ponteira levemente curvada e 
robusta, delineado para deleite 
incomparável! Vislumbre-se 
com o nível de euforia que o 
novo B7 pode proporcionar!
 
 

B4 GREY 
cod. B4G

B4 BLUE 
cod. B4BL

B6 WHITE 
cod. B2

B10 WHITE 
cod. B10

B4 BLACK 
cod. B4B

B6 BLACK 
cod. B2B

B10 BLACK 
cod. B10B

B5 WHITE 
cod. B5

B5 BLUE 
cod. B5BL

B5 BLACK 
cod. B5B

 

B6  
Excelente desempenho, máxima 
potência com aspecto singular! 
O cativante B6 é para quem exige 
primor sem abrir mão da simplicidade. 
Máximo de potência e estimulação tanto 
feminina quanto masculina, ele veio para 
cativar muitos fãs!
 

 

B10  
Projetado para causar grande estimulo 
tanto no homem quanto na mulher, 
proporcionando maior envolvimento 
nos momentos de intimidade, delicado e 
poderoso, sua desenvoltura é apreciada 
até pelos mais experientes e exigentes 
amantes modernos!
 

B7 WHITE 
cod. B7

B7 RED 
cod. B7R

B7 GREY 
cod. B7G

RINGS
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B8  
O impecável B8 possui uma 
desenvoltura cativante que vai 
despertar até seus desejos mais 
secretos! Garantindo que seus 
momentos íntimos sejam cada vez 
mais preenchidos de sagacidade 
e prazer!

B8 WHITE 
cod. B8

B8 LILAC 
cod. B8L

A1 BLACK 
cod. B8B

B11 WHITE 
cod. B11

B12 BLACK 
cod.B12B

B12 BLUE 
cod. B12BL

B12 WHITE 
cod. B12

B11 RED 
cod. B11R

B11 GREY 
cod.B11G

 

B3  
Com design minimalista e muito 
poderoso, B3 veio para deixar 
impressões primorosas! Garanta 
resultados impecáveis com seu 
parceiro após experimentar o 
revolucionário B3! 
 

B3 WHITE 
cod. B3

B3 RED 
cod.B3R

B3 BLACK 
cod.B3B

 

B11  
Novas sensações, novos 
horizontes! É isso o que o novo B11 
tem a apresentar, com seu design 
compacto e sagaz afirma maior 
controle ao homem sem privar a 
mulher do mix de sensações por 
ele causados, fascinante este é 
o anel que certamente não pode 
ficar de fora do seu porta-jóias!

 

B12  
O revolucionário B12 chegou com tudo para garantir ao seu parceiro o total controle 
na intensidade de sensações! Com 2 bandas de encaixe para o homem e estrias que 
ampliam a satisfação feminina e estimulação intensa com sua eminente potência! 
 

RINGS
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K3  
Você para vai se impressionar com 
a sublime desenvoltura do K3, 
elaborado para cativar suas usuárias, 
ele promete uma revolução no prazer! 
Moldado para trazer performances 
notáveis e incomparáveis de resultado 
ímpar, tem 5 programas de vibração, 
é resistente à água. Ele pode ampliar 
seus momentos particulares! 
 

 

K5  
O distinto K5, apresentado com um design 
eminente, se adapta ao seu corpo trazendo 
momentos de extrema estimulação e 
possibilitando descobertas incríveis! Esbelto, 
delicado, moderno e sagaz! Ele possui 5 níveis 
de vibração, é resistente à água, silencioso, 
mas sem perder a sagacidade! 
 

K3 VIOLET 
cod. K3v

K3 WHITE 
cod. K3

K5 WHITE 
cod. K5

K5 VIOLET 
cod. K5v

K5 LILAC 
cod. K5L

RABBITS
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K4 VIOLET 
cod. K4Lv

K4 WHITE 
cod. K4

 

K1  
A superação em prazer descoberta! 

O K1 vai lhe fazer subir pelas paredes! 
Estimula simultaneamente o ponto G e 

o clitóris, este modelo é o deleite de seus 
momentos íntimos! O mix de sensações que 

ele vai lhe causar fará você repensar todos 
os seus conceitos sobre satisfação! Com 

iluminação integrada aos 5 níveis de vibração, 
resistente à água, motor potente, mínimo 

de ruídos e fácil manuseio, você poderá 
desfrutar de uma estimulação intensa! 

 

 

K4
Com desempenho fenomenal, visual 
impecável e inovador, o K4 está pronto 
para demonstrar toda a sua desenvoltura 
e superioridade! Dinâmico e funcional, é 
certeza de satisfação garantida! Simples 
manuseio, econômico e resistente à água, 
este é o estimulador que pode vislumbrar 
até as mulheres mais experientes!

 

K2  
Este rabbit garante precisão e prazeres intensos! Desenho 
arredondado para maior adaptação ao corpo, intensa 
estimulação do clitóris, seu formato permite firmeza e 
segurança no manuseio permitindo que você chegue a níveis 
nunca antes alcançados de prazer e excitação! 
 

K2 BLACKBERRY 
cod. K2RY

K2 LILAC 
cod. K2L

K2 pINK 
cod. K2P

K1 VIOLET 
cod. K1v

K1 WHITE 
cod. K1

K1 pINK 
cod. K1P

RABBITS
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F8 BLACK 
cod.F8B

F8 WHITE GOLD 
cod. F8WG

F8 WHITE pINK 
cod. F8WP

F11 METALIC VIOLET 
cod.F11Mv

F11 LILAC 
cod. F11L

F11 WHITE 
cod. F11

 

F11  
 F11 é um vibrador de design futurista, 
para mulheres modernas que adoram 
brilho em suas vidas! Ele vai elevar 
suas sensações a um novo patamar! 
Sem perder em nada para os outros 
da linha, com máxima potência em 5 
níveis de vibração e mínimo consumo de 
bateria, higiênico e silencioso, também é 
resistente à água!. 
 

 

F8  
Com o novo F8 seus sonhos podem 
se tornar realidade! Design arrojado e 
moderno, brilho perolado e botões de 
controle iluminados, este é o acessório que 
faltava para as mulheres de atitude como 
você! Máxima potência sem abrir mão do 
conforto. Desenhado especialmentemaior 
estimulação, revestido em silicone da mais 
alta qualidade, é a superação dos vibradores 
no mercado! 
 

VIBRATORS
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F10 VIOLET 
cod. F10v

F9 WHITE
cod. F9

F9 LILAC 
cod. F9L

F9 LIGHT VIOLET 
cod. F9Lv

A1 BLACK 
cod. F10B

A1 WHITE 
cod.F10

 

F10  
Com o visual totalmente moderno e 
arrojado, o novo F10 garante momentos 
de pura euforia nas descobertas pelo seu 
corpo! O queridinho das mulheres que 
prezam uma estimulação confortável 
sem abrir mão do vigor nos movimentos! 
Satisfação garantida com todo o glamour 
de F10! 
 

 

F9  
A combinação de texturas e formas 
no revestimento permite variações 
de sensação surpreendentes! 
Permita-se expandir os 
conhecimentos em busca da 
satisfação pessoal! Desenhado para 
mulheres que visam estimulação 
com muita potência, sem abrir mão 
do conforto, resistente à água e 
com 5 níveis de vibração e controle 
iluminado para maximizar suas 
experiências íntimas! 
 

VIBRATORS



17

F6 WHITE 
cod. F6WP

F6 pINK 
cod. F6P

F6 BLACK 
cod. F6B

 

F4  
Revestimento em silicone, 
arredondado, proporcionando maior 
conforto em contato com o corpo. 
Motor ultra potente, mínimo ruído e 
iluminação que indica a intensidade 
da vibração / pulsação! Higiênico e 
resistente a água, de fácil manuseio 
e controle dos botões, o F4 é o 
complemento que faltava para seus 
momentos íntimos 
 

F4 WHITE 
cod.F4

F4 pINK 
cod. F4P

F4 WHITE pINK 
cod. F4WP

 

F6  
O F6 é para mulheres que sabem onde querem 
chegar, com visual clean, composto em silicone 
não tóxico de qualidade médica, transformará seus 
momentos de prazer com muito glamour! Design 
anatômico, higiênico, e baixo consumo de bateria, 
conta com 5 níveis de vibração/ pulsação além de 
ser resistente à água e muito fácil de manusear, 
conta com uma tira de material emborrachado para 
maior segurança na hora do uso. 
 

 

F3  
Com design ergonômico, modelo criado para 
interagir com as curvas do corpo causando 
sensações incríveis! De fácil manuseio e 
higienização, composto em silicone cirúrgico 
e ABS é totalmente seguro! Mix de materiais 
no revestimento para garantir máximo 
aproveitamento das sensações! Motor potente, 
com 5 níveis de vibração/ pulsação e baixo 
consumo de bateria, também é resistente à água! 
 

F3 WHITE VIOLET 
cod. F3

F3 pINK  
cod. F3P

VIBRATORS
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F7  
Este funcional vibrador vai trazer 
muito mais praticidade às suas horas 
de lazer. De fácil manuseio, produzido 
em material altamente seguro e 
confortável, pode ser utilizado para 
estimulação de várias partes do corpo, 
possibilitando a descoberta de novos 
horizontes e um mix de sensações 
extraordinárias. 5 modos de pulsação, 
cada um deles com 5 velocidades 
programáveis, higiênico e anatômico, 
também é resistente à água! 
 

F7 WHITE pINK 
cod. F7WP

F7 BLACK 
cod. F7B

F7 WHITE VIOLET 
cod. F7Wv

 

F5  
 quem preza por momentos de 
intensas sensações o F5 com motor 
ultra potente, 5 níveis de vibração 
e formato anatômico é o escolhido! 
Satisfação garantida com seu 
revestimento em ABS e de fácil 
manuseio, também é resistente 
à água! 
 

F2 BLACK 
cod. F2B

F2 WHITE 
cod.F2

F5 pINK 
cod.F5P

F5 BLACK 
cod. F5B

F5 WHITE
cod. F5

 

F2  
 mulheres com determinação! O F2 
atinge todos os pontos de estímulo 
da mulher com muita facilidade! 
Visual clean e moderno, este 
produto surpreende pela potência e 
desenvoltura nas descobertas íntimas, 
sua ponta arredondada facilita a 
localização e estimulação do Ponto G. 
Resistente à água e com 5 programas de 
vibração/ pulsação, fácil de higienizar 
e manusear! 
 

VIBRATORS
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D1  
D1 é um estimulador ergonômico, desenhado para 
proporcionar maior conforto e praticidade. Seu 
formato permite maior dinamismo na estimulação. 
Com revestimento em silicone atóxico de qualidade 
médica, é resistente à água, higiênico e potente, 
tudo isso com baixo consumo de bateria! 6 níveis de 
vibração, e de fácil manuseio, base com formato que 
permite maior segurança e controle no manuseio. 
 

 

D2 
O novo D2 é para você que tem 
muita vontade e determinação! 
Design minimalista sem abrir mão da 
potência e praticidade. Anatômico e 
moderno, este é o estimulador para 
levar sempre na bolsa! Silencioso, 
com 5 programas de vibração e baixo 
consumo de bateria, fácil manuseio e 
controle dos programas é um acessório 
indispensável para todas as mulheres 
despojadas! 

 

D3  
Com este elegante mini vibro, seus 
sonhos se tornarão realidade! Formato 
pensado para estimulação intensa, 
ponteira arredondada para maior conforto 
e satisfação. Compacto e discreto, tem 
7 níveis de vibração para superar suas 
expectativas! Resistente à água, silencioso 
e econômico! 
 

 

D4  
D4 é o estimulador ideal para todas as 
zonas erógenas do corpo! Com a ponteira 
levemente curva e um pequeno bico, 
pode ser utilizado para descoberta dos 
locais mais intensos para estimulação 
de seu corpo! Anatômico e discreto, fácil 
de manusear, resistente à água e com 
baixo consumo de bateria, ainda possui 
7 níveis de vibração para alcançar o 
máximo prazer! 
 

D1 WHITE 
cod. d1

D1 LILAC 
cod. d1L

D1 LIGHT VIOLET 
cod. d1Lv

D2 WHITE 
cod. d2

D4 VIOLET 
cod. d4v

D4 WHITE 
cod. d4

D4 ROSE 
cod. d4R

D2 LIGHT 
VIOLET  

cod. d2Lv

D2 ROSE 
cod. d2R

D3 WHITE 
cod. d3

D3 VIOLET 
cod. d3v

D3 ROSE 
cod. d3R

MINI VIBES
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T2 BLACK 
cod. T2B

T2 VIOLET 
cod. T2v

T1 VIOLET 
cod. T1v

T1 WHITE pINK 
cod. T1

T1 WHITE VIOLET 
cod. T1Wv

 

T1 
Você vai se surpreender com a estimulação 
causada pelo motor potente que o T1 pode te 
oferecer! Com design moderno e arrojado, 
formato anatômico, ele se encaixa tanto em suas 
mãos como nas curvas de seu corpo, garantindo 
momentos íntimos de excelência em prazer.
Prático, discreto e poderoso, tem cinco níveis de 
vibração, com o mínimo de ruídos!!
Resistente à água, higiênico e seguro, 
proporciona maior conforto e estimulação.
 
 

 

T2  
Com design moderno, compacto e de fácil 
utilização, o T2 vai realizar seus desejos mais 
íntimos! Para quem valoriza qualidade e 
eficiência, chegou o produto que vai satisfazer 
suas vontades. De motor ultra-potente, 
silencioso, com 5 programas de vibração, 
resistente à água, com baixo consumo de bateria 
e iluminação de led para facilitar a identificação 
dos botões. A combinação de texturas no 
revestimento permite variações de sensação 
surpreendentes! 
 

LOVEBALLS 

L1  
Com o discreto e confortável L1 seus exercícios 
vão ficar ainda mais intensos! De material 
macio e higiênico, auxiliam o ganho de força e 
desenvolvimento da musculatura pélvica, dando 
maior coordenação motora e conseqüente 
aumento no prazer. Visual totalmente inovador 
e marcante, toque suave em contato com o 
corpo e pesos adicionais para aperfeiçoamento 
dos movimentos. Experimente o L1 e conheça 
sua força! 
 

L1 LILAC
cod. L1L

L1 LIGHT BLUE 
cod. L1LB

LAY-ONS
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W2  
Design inovador, com iluminação 
suave para estimular sua imaginação 
nos momentos íntimos! Com ponteira 
arredondada para garantir o conforto 
no uso, revestimento variado de suave 
contato com a pele, resistente à água 
e silencioso. 5 programas de vibração 
com baixo consumo de bateria, fácil 
manuseio! 
 

 

W1  
Com visual clean, compacto, ele 
pode surpreender pelo tamanho 
do prazer causado, com alto poder 
de vibração/ pulsação. Com 
revestimento de silicone e resistente 
à água que possibilita a descoberta 
de novos horizontes e sensações. 
Higiênico e discreto era o que faltava 
em seu nécessaire! 
 

W1 WHITE 
COD. W1

W1 ROSE 
COD.W1R

W2 BLACK 
COD. W2B

W2 WHITE 
COD. W2

W2 VIOLET 
COD.W2V

BULLETS
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NOVOS 
IMPORTADOS

2015
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NOVOS IMPORTADOS

VIBRADOR XS VELVET SLIM 
8CM - LILÁS - SILICONE - 

3 VELOCIDADES 

cod. Lhe006

VIBRADOR XS VELVET SLIM 
8CM - ROSA - SILICONE - 3 

VELOCIDADES 

cod. Lhe005

VIBRADOR XL + VELVET ROSE 15CM - 
RECARREGÁVEL - 16 VELOCIDADES 

- 6 pROGRAMAS DE VIBRAçãO - 
SILICONE 

cod. Lhe003
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ANEL pENIANO DROp  
9 VELOCIDADES 

AJUSTÁVEL 

cod. Lhe049

ANEL pENIANO NECTAR  
9 VELOCIDADES  

AJUSTÁVEL 

cod. Lhe048

ANEL pENIANO JUNGLE 
RING - MULTIVELOCIDADE  

AJUSTÁVEL 

cod. Lhe063

DOUBLEUS - 6 pROGRAMAS DE 
VIBRAçãO - 9CM 

cod. Lhe045

SUNDEW - 6 pROGRAMAS DE 
VIBRAçãO - 9CM 

cod. Lhe046

CLIMAX GEMS  
MULTIVELOCIDADE 
- FLEXÍVEL - 17CM 

cod. Lhe039

NOVOS IMPORTADOS

BUBBLE G STICK - pONTO G - 
MULTIVELOCIDADE - 17CM 

cod. Lhe037

HONEY BEE - 6 pROGRAMAS 
DE VIBRAçãO - 9CM 

cod. Lhe044

pENTHOUSES ASSY pINK
 - SILICONE - 18CM 

cod. Lhe036



25

CLIMAX BULLET 
SILICONE - 7CM 

cod. Lhe042

VIBRADOR SOFT 
BEND TICKLE 15CM 
- 3 VELOCIDADES - 

FLEXÍVEL - SILICONE 

cod. Lhe007

VIBRADOR SOFT BEND 
RIppLE 14CM

 3 VELOCIDADES - FLEXÍVEL 
- SILICONE 

cod. Lhe008

VIBRADOR TEMpO GIOIOSO 
20 CM - MULTIVELOCIDADE  

SILICONE - FLEXÍVEL 

cod. Lhe010

VIBRADOR TEMpO BRILLANTE 
22 CM - MULTIVELOCIDADE  

SILICONE - FLEXÍVEL 

cod. Lhe011

VIBRADOR HALCYON DIVER 
OCTOpUS - MULTIVELOCIDADE 

FLEXÍVEL 360º - 20CM 

cod. Lhe026

VIBRADOR HALCYON DIVER 
SEAHORSE - MULTIVELOCIDADE 

FLEXÍVEL 360º - 20CM 

cod. Lhe027

NOVOS IMPORTADOS

VIBRADOR EQUINOX WINTER 
18CM - MULTIVELOCIDADE - 

FLORAL - SILENCIOSO 

cod. Lhe021

VIBRADOR EQUINOX SUMMER 
18CM - MULTIVELOCIDADE - 

FLORAL - SILENCIOSO 

cod. Lhe022
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VIBRADOR SpOTLIGHT 
SOCIALITE 18CM - 

MULTIVELOCIDADE - FLEXÍVEL 
- CONTROLE REMOTO 

cod. Lhe024

VIBRADOR G FINDER - 
MULTIVELOCIDADE 
- pONTO G - 22CM 

cod. Lhe028

CRISTAL ROSE - 
MULTIVELOCIDADE - 17CM 

cod. Lhe032

AMAZONE - 3 VELOCIDADES 
- FLEXÍVEL - 17CM 

cod. Lhe034

VIBRADOR SpOTLIGHT 
SUpERSTAR 16CM - 

MULTIVELOCIDADE - FLEXÍVEL 
- CONTROLE REMOTO 

cod. Lhe025

VIBRADOR SpOTLIGHT 
CELEBRITY 22CM - 

MULTIVELOCIDADE - FLEXÍVEL 
- CONTROLE REMOTO 

cod. Lhe023

NOVOS IMPORTADOS

SEAL DELIGHT - TELA 
LCD - 5 pROGRAMAS DE 

ROTAçãO - 25CM 

cod. Lhe031

ROL TEASER - 6 pROGRAMAS 
DE VIBRAçãO - FLEXÍVEL - 

22CM 

cod. Lhe033

JOG SWIRL - 6 pROGRAMAS 
DE VIBRAçãO - FLEXÍVEL - 

19CM 

cod. Lhe040
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NOVOS IMPORTADOS

AMARRAS VERMELHAS 
IGUAIS AS DO FILME 50 

TONS DE CINZA 

cod. Lhe059

AMARRAS HOG TIE
IGUAIS AS DO FILME 
50 TONS DE CINZA 

cod. Lhe061

MASTURBADOR GUEISHA 
- 8 VELOCIDADES - 6 

pROGRAMAS DE VIBRAçãOS 
( AQUECE ) 

cod. Lhe056

MASTURBADOR DOUBLE 
pUMpED ANAL AND 
ORAL - CYBERSKIN 

REUTILIZÁVEL 

cod. Lhe054

MASTURBADOR DOUBLE 
pUMpED ANAL E 

VAGINAL - CYBERSKIN 
REUTILIZÁVEL 

cod. Lhe055

MASTURBADOR VULCAN 
TIGHT VAGINA - CYBERSKIN 

REUTILIZÁVEL 

cod. Lhe051

MASTURBADOR VULCAN 
RIpE VAGINA - 6 

VELOCIDADES - FLEXÍVEL - 
CYBERSKIN - REUTILIZÁVEL 

cod. Lhe052

MASTURBADOR VULCAN 
RIpE ANUS - CYBERSKIN - 

REUTILIZÁVEL 

cod. Lhe053

ANEL pENIANO 
ADAMMALE COCK N 

LOAD - TOQUE MACIO - 
AJUSTÁVEL 

cod. Lhe057
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VIBRADOR ETERNAL 9CM - 
RECARREGÁVEL- SILICONE - 9 

pROGRAMAS DE VIBRAçãO 

cod. Lhe014

VIBRADOR ENDLESS 15CM - 
RECARREGÁVEL - SILICONE - 
6 pROGRAMAS DE VIBRAçãO 

cod. Lhe015

VIBRADOR INFINITE 18CM - 
RECARREGÁVEL- SILICONE - 
6 pROGRAMAS DE VIBRAçãO 

cod. Lhe016

VIBRADOR ARTIC WAVE 14CM - 
RECARREGÁVEL- pONTO G - SILICONE 

- 9 pROGRAMAS DE VIBRAçãO 

cod. Lhe018

VIBRADOR TEASE 18CM - 
RECARREGÁVEL- SILICONE - 6 

pROGRAMAS DE VIBRAçãO 

cod. Lhe020

VIBRADOR TUNDRA ROSE 18CM -
RECARREGÁVEL- SILICONE - 6 

pROGRAMAS DE VIBRAçãO

cod. Lhe017

ANEL pENIANO pOLAR NIGHT - 
RECARREGÁVEL- SILICONE - 6 

pROGRAMAS DE VIBRAçãO 

cod. Lhe019

ZIG ZAG - RECARREGÁVEL - 30 CM 
- 6 pROGRAMAS DE VIBRAçãO - 

FLEXÍVEL - AQUECE 

cod. Lhe041

NOVOS IMPORTADOS
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ONYÉ GALERIE VIBROMASSEUR  
VIBRADOR EM FORMATO DE 

CApSULA - BORBOLETAS 

cod. BiG15

ONYÉ GALERIE VIBROMASSEUR  
VIBRADOR EM FORMATO DE 

CApSULA - DRAGãO 

cod. BiG14

ONYÉ KENYA 
VIBROMASSEUR - VIBRADOR 

EM FORMATO DE CApSULA 
LEOpARDE pLUM 

cod. BiG18

ONYÉ FLEUR VIBROMASSEUR  
VIBRADOR EM FORMATO DE 

CApSULA - VERMELHO 

cod. BiG12

ONYÉ FLEUR VIBROMASSEUR  
VIBRADOR EM FORMATO DE 

CApSULA - LILÁS 

cod. BiG13

VËRSpANKEN FOR 
MEN - MASTURBADOR 
MASCULINO SMOOTH 

cod. BiG19

VËRSpANKEN FOR
 MEN - MASTURBADOR 

MASCULINO BUMpY 

cod. BiG21

VIBRADOR - MAN EATERS FROM 
OUTER SpACE - FORMATO DE 

ALIENÍGENA 

cod. BiG11

BIG TEAZE TOYS
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I RUB MY DUCKIE  
BLACK - VIBRADOR EM 

FORMATO DE pATO - BIG 

cod. BiG03

I RUB MY DUCKIE pIRATE 
VIBRADOR EM FORMATO DE 

pATO pIRATA 

cod. BiG04

I RUB MY DUCKIE - 
FASHIONISTA - VIBRADOR 

EM FORMATO DE pATO 
BONDAGE 

cod. BiG05

FLOWER pOWER 
 VIBRADOR EM FORMATO 

DE FLOR 

cod. BiG07

FLOWER pOWER VIBE-KAYCHAIN 
- VIBRADOR EM FORMATO DE 

FLOR CHAVEIRO 

cod. BiG08

KOKESHI DANCER
VIBRADOR EM FORMATO 

DE SAMURAI 

cod. BiG10

SUpER FLOWER pOWER - 2 
VIBRADORES EM FORMATO DE 

FLORES SENDO 1 CHAVEIRO 

cod. BiG06

I RUB MY DUCKIE - pARIS 
VIBRADOR EM FORMATO 

DE pATO BLACK 

cod. BiG02

KOKESHI DANCER  
VIBRADOR EM FORMATO

 DE GUEIXA 

cod. BiG09

BIG TEAZE TOYS



VIBRADORES
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VIBRADORES DIBE

LILÁS 
cod. diB08

LILÁS 
cod. iGo26

LILÁS 
cod. diB20

ROSA 
cod. diB07

ROSA 
cod. iGo25

ROSA 
cod. diB19

LILÁS 
cod. diB18

ROSA 
cod.diB17

RABBIT 
VIBRATOR
6 MODOS DE VIBRAÇÃO 
G SPOT - SILICONE 
RECARREGÁVEL

LUSA IGOX
20 MODOS DE  

VIBRAÇÃO SILICONE 
 RECARREGÁVEL

MYSTERIOUS 
VIBRATOR

20 MODOS DE 
VIBRAÇÃO - SILICONE 

RECARREGÁVEL

PLEASURE 
VIBRATOR
20 MODOS DE 
VIBRAÇÃO SILICONE 
RECARREGÁVEL
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VIBRADORES DIBE

IPED EGG 8
20 MODOS DE 

VIBRAÇÃO

IPED EGG 8
20 MODOS DE 
VIBRAÇÃO

TOUCH EGG 
20 MODOS

 DE VIBRAÇÃO
COM LED

TOUCH EGG 
20 MODOS
DE VIBRAÇÃO
COM LED

LILÁS 
cod. diB22

LILÁS 
cod. diB16

ROSA 
cod. diB21

ROSA 
cod. diB15

LILÁS 
cod. diB03

LILÁS 
cod. diB10

ROSA 
cod. diB04

ROSA 
cod. diB09
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ROSE 
cod. diB02

IEGG 2
20 MODOS DE 
VIBRAÇÃO 
RECARREGÁVEL 
EM SILICONE

MAGIC 
TONGUE 
COM BULLET
6 MODOS DE 
VIBRAÇÃO

ROSA 
cod. iGo02

BUTTERFLY
FLYING

6 MODOS DE 
VIBRAÇÃO

LILÁS 
cod. diB14

ROSA 
cod.diB13

LILÁS 
cod. diB30

ROSA 
cod. diB29

VIBRADORES DIBE

VIBRA AO TOCARVIBRA AO TOCAR

 UM VIBRO QUE

  A PELE

O produto 
só funciona 

com seu toque 
ou o toque
do parceiro

É necessário 
tocar (ou segurar)
a parte metálica

para ativar 
o touch

Colocar a ponta
do vibrador no local 
desejado para que

 o círculo de 
energia feche e a 

vibração inicie

1
2



O Toque Mágico funciona 
com uma tecnologia 
inédita! É o seu toque, sua 
eletricidade que o faz vibrar. 
Você pode se auto estimular e 
usá-lo em casal, mas para isso 
é preciso que o usuário toque 
o parceiro com o vibrador e 
com a outra mão, para que a 
corrente elétrica se feche e 
faça o brinquedo funcionar. 
É uma nova possibilidade de 
testar o poder dos toques e 
das carícias.

VIBRA AO TOCARVIBRA AO TOCAR

 UM VIBRO QUE

  A PELE

O produto 
só funciona 

com seu toque 
ou o toque
do parceiro

É necessário 
tocar (ou segurar)
a parte metálica

para ativar 
o touch

Colocar a ponta
do vibrador no local 
desejado para que

 o círculo de 
energia feche e a 

vibração inicie

1
2

 
cod. eva123
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SMART KEGEL BALL
ESFERA DE POMPOAR 
CONTROLADA POR APLICATIVO
RECARREGÁVEL
A Smart Kegel Ball chegou ao mercado 
de brinquedos eróticos brasileiro para 
revolucionar o pompoarismo, permitindo 
que o usuário tenha um programa de 
treinamento dirigido por aplicativo em seu 
smartphone ou tablet. Com autonomia 
de funcionamento, ele também fornece o 
treino sem aplicativo, não sendo necessário 
possuir celular ou tablet para operá-lo. 
Basta ligar o aparelho, esperar 30s, e ele 
começa o treino independente.

COLOR KEGEL BALLS 
BOLINHAS DE POMPOAR COM 
PESOS E CORES DIFERENTES
Essas super bolinhas com revestimento 
macio de silicone, vêm em pesos e cores 
diferentes para ajudar a mulher a treinar 
sua musculatural pélvica. No manual em 
português, você encontrará o passo a passo 
e diversas dicas para praticar com perfeição. 
São 4 bolinhas: 2 de 30g e 2 de 40g, além das 
alças de silicone para inserção das esferas, 
facilitando os exercicíos que investem no 
poder dos seus músculos.

SMART KEGEL 
BALLS 

cod. eva523

COLOR KEGEL 
BALLS 

cod. eva524

EVA COLLECTION
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ELÉTRICO 
cod. eva108

BATTERY 
cod.eva109

POWER VIBE 
ELÉTRICO OU A PILHA
O Power Vibe, conhecido 
mundialmente por ser usado em 
filmes adultos, estimula as zonas 
erógenas de uma forma muito 
sensível com suas 5mil vibrações 
por minuto. Com seu toque macio 
e potente, ele pode massagear 
mamilos, a vulva, clitóris, ânus e 
onde mais desejar, conduzindo a 
elevados níveis de excitação sexual. 
Em formato anatômico, ele foi 
desenvolvidoestimular plenamente 
a mulher e proporcionar orgasmos 
muito mais intensos que os habituais.

JOY STICK
PONTO G 
MULTIVELOCIDADE - 14CM
O Joy Stick é um vibrador de 
longo alcance com massageador 
de ponto G, garantindo prazer em 
dobro. Ele distribui suas ondas 
vibratórias por toda sua extensão 
e causa estímulos suaves e 
instigantes. Esse brinquedo 
versátil é ideal para a mulher 
romântica que deseja apimentar a 
relação ou se entreter sozinha.

CROMADO 
cod. eva520

ROSA 
cod. eva521

LOV STICK
MULTIVELOCIDADE - 17CM
O Lov Stick é arredondado e muito fácil de ser 
manuseado. Ele distribui suas ondas vibratórias por toda 
sua extensão e causa estímulos suaves e instigantes. Esse 
brinquedo versátil é ideal para a mulher romântica que 
deseja apimentar a relação ou se entreter sozinha.

ROSA 
cod. eva519

EVA COLLECTION
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ROSA 
cod. eva110

pRATEADO 
cod. eva111

pRATEADO 
cod. eva127

POWER BULLET
SUPER POTENTE - SUPER VERSÁTIL 
Pequeno, discreto e surpreendentemente 
potente, esse bullet pode te acompanhar 
onde você for e auxiliar em carícias corporais 
inesquecíveis. Lisinho, ele é muito fácil de limpar 
e poder servir de acessório em brinquedos que 
você já possui.

PLUG MR. GREY 
PLUG COM VIBRO, EM SILICONE.
Esse plug foi feito para atender seus 
fetiches de penetração. Use com seu 
parceiro para complementar o prazer 
que vocês têm a dois. Você pode ainda 
ticar sua musculatura vaginal e anal e 
aprender a dominar durante a relação. 
Ele acompanha um vibro que ajuda a 
estimular na hora da penetração, os dois 
podem ser usados sedamente.

pRETO 
cod.eva120

pRETO 
cod.eva121

POWER BULLET BIG
SUPER PONTENTE - SUPER VERSÁTIL

Pequeno, discreto e surpreendentemente potente, 
esse bullet pode te acompanhar onde você for 
e auxiliar em carícias corporais inesquecíveis. 

Lisinho, ele é muito fácil de limpar e poder servir de 
acessório em brinquedos que você já possui.

ATIVA
STRAP ON SEM CINTA
Esse Plug foi feito para a mulher moderna 
que deseja ser ativa nas suas relações. Feito 
de silicone macio ao toque, ele se encaixa 
na vagina da mulher e permite que ela faça 
penetração no parceiro ou na parceira com 
o pênis que fica externo. Além disso, ele vem 
acompanhado de um bullet vibratório para 
animar o momento. O bullet e o plug podem 
ser usados sedamente, dando flexibilidade a 
hora do prazer. 

EVA COLLECTION



MAIS DE

18 
ACESSÓRIOS

PARA 
HOMENS

DOM, A VEZ DELES
UMA LINHA PENSADA PARA O HOMEM QUE DESEJA 

REALIZAR SUAS FANTASIAS
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R1 - pÊNIS 
REALÍSTICO 

COM ESCROTO 
18X4CM 

cod. doM014

R2 - pÊNIS
REALÍSTICO 17X4CM

COM VIBRO 
cod. doM023

R2 - pÊNIS
REALÍSTICO 17X4CM

COM VIBRO 20X4CM 
cod. doM020

R2 - pÊNIS  
REALÍSTICO COM 
ESCROTO 19X4CM 

cod. doM018

R2 - pÊNIS 
REALÍSTICO 17X4CM  

cod. doM022

R1 - pÊNIS 
REALÍSTICO 

COM ESCROTO 
20X5CM 

cod. doM016

R1 - pÊNIS 
REALÍSTICO 18X4CM

COM ESCROTO
E VIBRO 

cod. doM015 R1 - pÊNIS 
REALÍSTICO 20X5CM

COM ESCROTO E 
VIBRO 

cod. doM017

R2 - pÊNIS 
REALÍSTICO 

19X4CM 
COM ESCROTO 

E VIBRO 
cod. doM019

R2 - pÊNIS 
REALÍSTICO 20X4CM 

COM VIBRO 
cod. doM021

DOM - PRAZER PARA HOMENS
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p8 - ANEL pARA pÊNIS E 
TESTÍCULOS, COM VIBRO 

cod. doM027

p7 - pLUG TúNEL ANAL 

cod. doM025

DOM - PRAZER PARA HOMENS

p5 - pLUG ANAL
COM pOMpOAR 

cod. doM028

p4 - pLUG pOMpOAR 
ANAL

cod. doM011
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D1 - DUCHA HIGIÊNICA 

cod. doM013

B1 - BOMBA DE SUCCçãO 

cod. doM024

p3 - pLUG p-SpOT 
COM VIBRO

cod. doM008

DOM - PRAZER PARA HOMENS

A5 - ANEL pENIANO 
COM MASSAGEADOR 

DO pERÍNEO

cod. doM007
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p6 - pLUG ANAL 
DOG TAIL

cod. doM026

A6 - ANEL pENIANO
COM pLUG ANAL

cod. doM012

A1 - ANEL pENIANO 

cod. doM001
A2 - ANEL pENIANO 

cod. doM002

DOM - PRAZER PARA HOMENS
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HAND ORB 
O Hand Orb foi projetado 
para vibrar na palma de sua 
mão, com isso seus dedos 
terão total liberdade para 
proporcionar prazeres extras a 
seu parceiro enquanto sua mão 
foi transformada em um objeto 
pulsante de prazer.
COD.TVB003 

 

RING ORB  
O Ring Orb tem uma pequena 
bola vibratória revestida por 
silicone e com um anel para que 
pode ser colocado em torno do 
penis confortávelmente. Desfrute 
do prazer onde quer que você 
coloque suas mãos.  
COD.TVB002

 

TWIN ORB
pequenas com uma capa de 
silicone. Use ambas as bolas 
simultaneamente ou em 
diferentes pontos graças ao 
seu corpo flexível.
COD.TVB004

 

FINGER ORB  
O Finger Orb tem uma 
pequena esfera vibratória com 
revestimento em silicone. Deslize 
os dedos através do anel e envie 
arrepios de prazer onde quer que 
você coloque suas mãos.
COD.TVB001 

TENGA

 

ORB STICK  
O Orb Stick tem duas bolas vibratórias 
pequenas com silicone que 
proporciona o dobro da intensidade e 
da diversão. As bolas são removíveis e 
intercambiáveis   com outros produtos 
Vi-Bo. Ele é pequeno e ótimo para 
casais que são inexperientes.
COD.TVB005 
 

 

MASTURBADOR
U.S TENGA
DOUBLE HOLE 
ULTRA SIZE EDITION
DUPLA PENETRAÇÃO
COD.TEN14 
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STRONG - BLACK
MATERIAL RESISTENTE E 
ESTIMULAÇÃO INTENSA
COD.TEN17 

 

REGULAR - RED
MASTURBAÇÃO SEM IGUAL.

COD.TEN15 

 

GENTLE - WHITE
MATERIAL MACIO E 
ESTIMULAÇÃO DELICADA. 
COD.TEN16 

NOVOS MASTURBADORES A VÁCUO

SENSAÇÕES DE TIRAR O FÔLEGO

Revolucionando a masturbação 
com estilo, os novos 
masturbadores Tenga são uma 
evolução dos famosos CUP, 
porém com a nova tecnologia a 
vácuo reutilizável AIR-TECH.
Os novos Tenga agora também 
possuem um interior removível 
tornando-o muito mais fácil de 
limpar e uma nova estrutura para 
proporcionar ainda mais prazer!



VIBRADOR 
pERSONAL 18CM

cod. cFa05

ALGEMAS 
EM METAL 

cod. cFa08

Acessórios inspirados no 
sucesso mundial

Faça de seu sex shop 
um best seller

pLUG STICK 
BALL 

cod. cFa10
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pULG ANAL 

cod. cFa07

VENDA pRATEADA
TECIDO 

cod. cFa02

VENDA pRETA 
EM TECIDO 

cod. cFa03
BOLINHAS 

TAILANDESAS 

cod. cFa01

CHICOTE 
CURTO 

cod. cFa09

KIT COM 4 AMARRAS
E VENDA 

cod. cFa04
AMARRAS EM

 TECIDO 

cod. cFa06

KIT - CINQUENTA 
FORMAS DE AMAR 

cod. KiT10

pRODUTOS QUE COMpÔEM O KIT:
BOLINHA TAILANDEZA

CHICOTE
VENDA

ÓLEO BEIJÁVEL
ALGEMA EM METAL

CINQUENTA FORMAS DE AMAR
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CYBER pUSSY 
COLEçãO JApONESAS

TOMB RAIDER
MASTURBADOR 

REALÍSTICO
 EM CYBERSKIN

cod. cBP08

CYBER pUSSY 
COLEçãO JApONESAS

POLICIAL
MASTURBADOR 

REALÍSTICO
 EM CYBERSKIN

cod. cBP05

CYBER pUSSY 
COLEçãO JApONESAS

MOTOQUEIRA
MASTURBADOR 

REALÍSTICO
 EM CYBERSKIN

cod. cBP07

CYBER pUSSY 
COLEçãO JApONESAS

COLEGIAL
MASTURBADOR 

REALÍSTICO
 EM CYBERSKIN

cod. cBP04

48

CYBER SKIN - COLEÇÃO JAPONESAS



CYBER pUSSY 
COLEçãO JApONESAS

DOMÉSTICA
MASTURBADOR 

REALÍSTICO
 EM CYBERSKIN

cod. 06

CYBER pUSSY 
COLEçãO JApONESAS

SECRETÁRIA
MASTURBADOR 

REALÍSTICO
 EM CYBERSKIN

cod. cBP03

CYBER pUSSY 
COLEçãO JApONESAS

EXECUTIVA
MASTURBADOR 

REALÍSTICO
 EM CYBERSKIN

cod. cBP02

CYBER pUSSY 
COLEçãO JApONESAS

BABÁ
MASTURBADOR 

REALÍSTICO
 EM CYBERSKIN

cod. cBP01

CYBER SKIN - COLEÇÃO JAPONESAS
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A bomba de sucção Pro 
Solution é usada para 
estimulação corporal 
e para aumentar o 
tamanho e a espessura 
do pênis. Ela é muito 
fácil de operar, possui 
dois botões no aparelho 
à vácuo acoplado no 
cilindro: um botão liga e 
desliga, e o outro controla 
os movimentos de 
entrada e saída de ar.

Ela ainda vem 
acompanhada de 6 
incríveis acessórios:
1 anel de base de silicone 
transparente
1 anel de base realístico 
em cyberskin
4 anéis retardadores com 
diâmetros diferentes

FUNCIONA COM 
3 PILHAS AAA

cod. eva522



O Pro solution Tensor 
Tech é um extensor 
peniano que possibilita 
aumentar a satisfação 
com a performance 
do seu pênis de forma 
segura, pois ele utiliza a 
força de tração forma 
natural. É discreto e 
leve podendo ser usado 
sentado, deitado e até 
andando, bastando evitar 
movimentos bruscos

ACOMPANHA 
CASE

DISCRETO

cod. eva003
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DESENVOLVEDOR 
pENIANO MR. BIG 

MANUAL COM pÊRA

cod. LB004F

DESENVOLVEDOR  
pENIANO MR.BIG

MANUAL COM MANOpLA 

cod. eva150

DESENVOLVEDORES

CYBERSKIN

MASTURBADOR MULHER 
COM VAGINA COQUETTISH - 

CYBERSKIN - 210G 

cod. xiS03

MASTURBADOR EM 
FORMATO DE VAGINA - 

CYBERSKIN - 110G 

cod. xiS04
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KID BENGALA - RÉpLICA 
pERFEITA MOLDADA A pARTIR 

DO pÊNIS REAL 32CM 

SEM VIBRO: cod. Kid01

COM VIBRO: cod. Kid02

ANEL COMpANHEIRO
COM VIBRO 

cod. adao014v

cod. adao014av

cod. adao014vv

cod. adao014Bv

cod. adao014Rv

cod. adao014Pv

cod. adao014Mv

PeLe

aMaReLo TRanSLúcido

veRMeLho TRanSLúcido

a zuL TRanSLúcido

veRde TRanSLúcido

PReTo

MaRRoM

cod. adao014

cod. adao014P

cod. adao014M

PeLe

PReTo

MaRRoM

TApA LATA EM FORMATO
DE VAGINA 

cod. LT003

TApA LATA EM FORMATO
DE SEIO 

cod. LT002

TApA LATA EM FORMATO
DE VAGINA 2

cod. LT004

TApA LATA EM FORMATO
DE pÊNIS

cod. LT001

DUCHA ÍNTIMA 
GINECOLÓGICA

ACESSÓRIOS

cod. ac095P

cod. ac095

PReTo

RoSa

ANEL COMpANHEIRO
SEM VIBRO 
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ESTIMULADORES

VIBRADOR
CUpID SERIES

 pINK BABY 
8 VELOCIDADES

cod. eva306

VIBRADOR
CUpID SERIES

 YELLOW HONEY 
8 VELOCIDADES

cod. eva307

VIBRADOR
CUpID SERIES 

VIOLET 
SWEETHEART

8 VELOCIDADES 

cod. eva304

VIBRADOR
CUpID SERIES

 RED LOVER
8 VELOCIDADES

cod. eva305

MINI ABELHA MÁGICA 
ROSA - 12 VARIAçÕES 

DE VELOCIDADE

MINI ABELHA MÁGICA 
ROSA - 12 VARIAçÕES 

DE VELOCIDADE

cod. MaS08d

cod. MaS12d

cod. MaS10d

cod. MaS14d

cod. MaS09d

cod. MaS13d

cod. MaS11d

cod. MaS15d

TRanSPaRenTe

TRanSPaRenTe

LiL áS

LiL áS

RoSa

RoSa

veRde

veRde

12
VELOCIDADES

12
VELOCIDADES
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POMPOARISMO

cod. Lhe005

cod. Lhe005

cod. Lhe005

cod. Lhe005

cod. Lhe005

KIT COM 5 CONES 
pARA pOMpOARISMO

cod. ac041

CONE pARA 
pOMpOARISMO 

cod. ac02870G

cod. ac01432G

cod. ac01320G

cod. ac02757G

cod. ac01545G

BEN-WA 
BOLINHAS TAILANDESAS

CONJUNTO 2 BOLAS
pOMpOAR

cod. ac006L

cod. ac006

cod. ac006P

cod. ac006G

cod. ac006R

LiL áS

MaRFin

BEN-WA 
BOLINHAS TAILANDESAS

CONJUNTO 4 BOLAS
pOMpOAR

cod. ac007MaRFin

PReTo

douRado

RoSa

BULLET VIBRO
DO pRAZER

OVO VIBRATÓRIO

cod. eva117n

cod. eva117vn

cod. eva118n

cod. eva119n

BRanco

veRMeLho

LiLáS

RoSa
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ANEL ORIENTAL 
pEQUENO EM SILICONE 

cod. ac002a

cod. ac002T

cod. ac002R

cod. ac002v

a zuL

TRanSPaRenTe

RoSa

veRMeLho

ANEL ORIENTAL 
GRANDE EM SILICONE 

cod. ac004a

cod. ac004T

cod. ac004R

cod. ac004v

a zuL

TRanSPaRenTe

RoSa

veRMeLho

ANEL ORIENTAL 
COM pLUG 

cod. ac005a

cod. ac005T

cod. ac005R

cod. ac005v

a zuL

TRanSPaRenTe

RoSa

veRMeLho

ANEL MASSAGEADOR 
STRETCHY COCK RING 

cod. ac040a

cod. ac040T

cod. ac040R

cod. ac040v

a zuL

TRanSPaRenTe

RoSa

veRMeLho

ANEL ORIENTAL 
DUpLO 

cod. ac003a

cod. ac003T

cod. ac003R

cod. ac003v

a zuL

TRanSPaRenTe

RoSa

veRMeLho

ANÉIS PENIANOS
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cod. ac004a

cod. ac004T

cod. ac004R

cod. ac004v

SABONETE - SEX BOMB 
pHEROMON MAN - 90G

cod. co290

SABONETE - SEX BOMB 
pHEROMON WOMAN - 90G

cod. co291

COSMÉTICOS

DESODORANTE CORpORAL 
AEROSOL - SEX BOMB 

pHEROMON MAN  
168ML/110G

cod. co294

DESODORANTE CORpORAL 
AEROSOL - SEX BOMB 
pHEROMON WOMAN  

168ML/110G

cod. co295

DESODORANTE ÍNTIMO 
66ML - MORANGO COM 
CHAMpAGNE 66ML/35G

cod. co219

DESODORANTE ÍNTIMO 
66ML - MAçã VERDE  

66ML/35G

cod. co220

 INTENSE SEX 
GEL FEMININO pARA 

MASSAGEM - ARGENINA 15G

cod. co031

LUA DE MEL
LOçãO CORpORAL 

ADSTRINGENTE 15G

cod. co036
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pRÓTESE 10 COM VENTOSA 
18,5X4,5 CM NA COR pELE  

ROTATIVO COM
 A FUNçãO REVERSE

cod. adao90

pRÓTESE EXpLORER
 20X4 CM NA COR 

pELE - ROTATIVO COM
A FUNçãO REVERSE

cod.adao91

pRÓTESE COM ESCROTO 6 
- 16,5X4 CM NA COR pELE - 

ROTATIVO COM 
A FUNçãO REVERSE

cod. adao93

pRÓTESE NERVOSO COM 
ESCROTO 17X4 CM NA 
COR pELE - ROTATIVO 

COM A FUNçãO REVERSE

cod. adao94

pRÓTESE SATURNO COM 
ESCROTO - 17,5X3,5 CM 

NA COR pELE - ROTATIVO 
COM A FUNçãO REVERSE

cod. adao95

pRÓTESE COM 
MASSAGEADOR 14,5X3,5CM 

NA COR pELE - ROTATIVO 
COM A FUNçãO REVERSE

cod. adao92

PRÓTESES ROTATIVAS



59

PLUGS

pLUG ANAL GRANDE,13,5 
X 3,5 CM NA COR pRETO 

- COM VIBRADOR 
MULTIVELOCIDADE

cod. PLuG21

pLUG CÔNICO,12 X 4 
CM NA COR pRETO 
- COM VIBRADOR 

MULTIVELOCIDADE

cod. PLuG20

pLUG GIGANTE LISO 
COM VENTOSA 

24X11CM

RÓTESE COMpANHEIRA 
15X3CM - COR pELE COM 

12 VELOCIDADES

pLUG CÔNICO 2 - 13,5 
X 3 CM NA COR pRETO 

- COM VIBRADOR 
MULTIVELOCIDADE

cod. PLuG22

cod. PLuG18

cod. adao96

cod. PLuG19

cod. adao97

PReTo

PReTo

veRMeLho

RoSa



Iniciante    Refortalecida 
e pronta 

 Mamãe recente

Planejando 
um bebê

Lua de mel Recuperação
muscular

6 Programas de treinamento
A Smart Kegel Ball 
chegou ao mercado de 
brinquedos eróticos 
brasileiro para revolucionar 
o pompoarismo, permitindo 
que o usuário tenha um 
programa de treinamento 
dirigido por aplicativo 
em seu smartphone ou 
tablet. Com autonomia 
de funcionamento, ele 
também fornece o treino 
sem aplicativo, não sendo 
necessário possuir celular 
ou tablet para operá-lo. 
Basta ligar o aparelho, 
esperar 30s, e ele começa 
o treino independente.

Exclusividade


