


Pioneira em Doces Adultos, oferecendo prazer e 
diversão aos seus consumidores.
Proporcionando as mais deliciosas sensações com 
a linha de produtos 100% comestíveis. 
Apaixone-se por todas as possibilidades 
que a Pepper Blend lhe oferece. 
Pepper Blend Doces Adultos 
Prazer 100% comestível

Pepper Blend
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Energético líquido concentrado. Pode ser 
misturado na bebida ou consumido em 
dose única.  Aproveite um sexo muito 
mais intenso. Aumenta a energia e o 

desejo sexual.
Um frasco de 20ml equivale a 1 lata de 

energético.  “CONCENTRADO” 
Dica: Prático, cabe no bolso.

Não contém açúcar 20ml

Energético

Líquido Concentrado

Sex  Machine
PB 153

Sex  
Machine 
Feminino

PB 153F

Sex  
Machine 

Masculino
PB 153 M



Energético em pó que pode ser misturado a 100ml de 
água gaseificada ou direto em sua bebida preferida. 
Contém todos os componentes de um energético 

líquido, potencializado com Guaraná, Gengibre 
e Pimenta, oferecendo um poder afrodisíaco e 

estimulante. Saboroso e apimentado, aquecendo 
assim as preliminares. 

Contém açúcar.

Energético

em Pó

Poção da 
Bruxa
PB 224

1g





Faz Gostoso
PB 105

18g

Energético em gel sabor guaraná. Pode 
ser usado nas preliminares ou como 

lubrificante sexual. Natural, afrodisíaco e 
com a textura próxima a da lubrificação 

natural, o que ajuda a aumentar o desejo.





Produto em dose única, de preferência 
ingerir gelado. Contem 0,5% de álcool.

Bebida altamente afrodisíaca com 
sabor estimulante do prazer. 
Você vai ter disposição para 

curtir a noite toda e vai te deixar 
completamente solta(o) e com mais 

“vontade” para a hora H.
Contem açúcar - 50ml.

Um mix doce 
e apimentado 
para acender 
o fogo que há 

em você.

Citrus com Vodca
PB 102

Catuaba Indomável
PB 157

Groselha com 
Pimenta

PB 226

MUITO MAIS DISPOSIçãO 
NA HORA ”H”

Vodca com Energético 
PB 001



SEXO ORAL
muito mais gostoso



Cereja ICE
PB 099

Hortelã ICE
PB 076

Morango Ice
PB 098

Menta
PB 004

Morango
PB 003

Chiclete
PB 006

Chocolate
PB 005

Morango com 
champanhe

PB 077

Gel comestível para sexo oral disponível em duas versões.
Versão HOT esquenta e deixa a pele mais sensível em contato com a boca, nos 

sabores: morango com champanhe, menta, morango, chiclete e chocolate.
Versão HOT ICE começa esquentando e após causa um geladinho na boca e na 

pele, nos sabores: cereja ice, morango ice e hortelã ice.
Pode ser aplicado em qualquer lugar do corpo. 30g



Embalagem roll-on, pode ser 
usado na hora do beijo ou no sexo 
oral. Sabor menta que gela e vibra 

e sabor chiclete que esquenta. 
Usados juntos causam uma 

sensação única, alternando entre 
esquentar, gelar e vibrar, tornando 

o beijo ou as preliminares 
inesquecíveis. 

Dica: a embalagem roll-on pode 
ser usada como estimulante 

clitoriano ou anal. 
Embalagem com 2 unidades de 

7g cada.

PB 085
 7g cada



Esquenta 

Gela e Vibra



Absynto
PB160

Espanhola
PB161

Amarula
PB177

Caipirinha
PB178



GEL DESLIZANTE

Lubrificante comestível. Textura similar a 
lubrificação natural, deixando o sexo ainda mais 

gostoso. Nos sabores: Absynto, Espanhola, Menta, 
Whisky, Morango, Amarula e Caipirinha. 15g

Whisky
PB163

Menta
PB162

Morango
PB165



Rompe – se no calor e umidade da pele durante a relação, liberando um óleo 
lubrificante aromatizado levando o casal ao êxtase.
Feita com óleo de girassol que é cicatrizante.
Nos sabores: Morango, Chocolate, Menta e Sensação (chocolate com 
morango). 2 unidade de 3,2ml cada.

Menta
PB 114

Chocolate
PB 113

Sensação
PB 115

Morango
PB 112



Cápsula de gelatina, rompe-se com o calor e umidade da pele durante a relação, 
liberando um óleo lubrificante com diversas funções. Feita com óleo de girassol 
que é cicatrizante.
Nas funções: Gela: uma sensação gelada na pele de causar arrepios.
Esquenta e gela: causa sensação alternada de calor e gelado, simultaneamente.
Esquenta: esquenta e aumenta sensibilidade e circulação, causando muito prazer.
Conforto: Diminui a dor na relação anal sem tirar a sensibilidade e o prazer.
2 unidade de 3,2ml cada.

Esquenta e Gela
Causa sensação 

alternada de 
calor e gelado 

simultaneamente.
PB 108

Gela
Uma sensação gelada 

na pele de causar 
arrepios.
PB 106

Esquenta
Esquenta e aumenta 

a sensibilidade e 
circulação, causando 

muito prazer.
PB 107

Conforto
Diminui a dor na 

relação anal sem tirar 
a sensibilidade e o 

prazer.
PB 110





Linha Funcional Jato Sex 
Potencialize sua relação! 

18g - Gel Funcional liquido 
7g - Lubrificante Funcional próximo a 

lubrificação natural.

Esquenta e Vibra
Sensação simultânea de 
aquecimento e vibração

Gel - PB 155
Luby - PB 183

Esquenta e Gela 
Proporciona a sensação

 de quente e gelado.

Gel - PB 117
Luby - PB 189

Esquenta 
Esquenta e

é vaso dilatador.

Gel - PB 116
Luby - PB 182

Boom 
Sensações alternadas
de quente, gelado e

vibração.

Gel - PB 179
Luby - PB 187

Hot Dragon
Gela e esquenta
muito com sabor

de canela.

Gel - PB 154
Luby - PB 185

Apertadinha
Adstringente, estreita
 o canal vaginal, sem 
perder a lubrificação

Gel - PB 181
Luby - PB 188

Conforto 
Retira o desconforto

da relação anal.

Gel - PB 156
Luby - PB 184

Slow 
Retarda a ejaculação
e prolonga o tempo

de prazer.

Gel - PB 180
Luby - PB 186



Lubrificante com glitter. 
Pode ser aplicado na pele deixando-a 
com brilho e sabor inigualável, nas 
preliminares ou como lubrificante. 
Nos sabores: paçoca, beijinho, 
brigadeiro, doce de leite, maça do amor 
e algodão doce. 18g

Sabor Brigadeiro 18g
CPB 219

Sabor Beijinho 18g
PB 217

Sabor Doce de Leite 18g
PB 215

Sabor Paçoca 18g
PB 214

Sabor Algodão Doce 18g
PB 218

Sabor Maça do Amor 18g
PB 216





Desperte suas fantasias em uma brincadeira 
deliciosa. A linha Me Siga são caldas comestíveis 

inspiradas em doces de festa.
Faça desenhos ou escreva frases provocantes no 
corpo e peça para alguém apagar com a língua.

Obs: Não é  lubrificante.
Contem açúcar - 25g

Brigadeiro
PB 008

Leite 
Condensado

PB 080

Bicho de Pé
Leite Condensado

com Morango
PB 095





Gel comestível Pico Gelado é  
extremamente ice e pode ser 
usado tanto nas preliminares 
ou como lubrificante.
Sua embalagem em formato 
de caneta permite desenhar 
sobre todo o corpo e em 
seguida apagar com língua.
Nos sabores: morango ice, 
cereja ice e ice extra forte.  20g



Morango Ice
PB 096

Cereja Ice
PB 097

Ice Extra Forte
PB 007





MORANGO ICE
PB 101

CEREJA ICE
PB 100

MENTA
EXTRA FORTE

PB 009

COLA
Vibrador

PB 220

Vibrador liquido comestível, pode 
ser usado nas preliminares ou 

como lubrificante.
Em contato com a pele causa um 

efeito extremamente vibrante, 
disponível em duas versões: 

Vibrador ICE: Morango Ice, Cereja 
Ice e Menta Extra forte

Vibrador: Cola.
12 g





Gel comestível para sexo oral, versão 
SUPER HOT, sabor pimenta super picante, 
esquenta e deixa a pele mais sensível em 
contato com a boca. 12g

Pepper Blend
Oficial
PB 213





Spray com leve poder lubrificante, super refrescante para 
aguçar as preliminares e prolongar as sensações. 

Para usar onde e quando quiser.
Bala Liquida - 18g

Mint Drop
PB 222

Esteja pronto a 

qualquer hora



SUPER

ENERGÉTICO



ON
ÇA

TE
SÃ

O DE

Energético pronto para beber, com 
composição igual aos energéticos 
tradicionais, potencializado com 
Gengibre, Catuaba, Ginseng e Canela. 
Extremamente afrodisíaco. 
Ajuda a aumentar o seu desempenho 
físico, dando um Up na energia e 
desejo sexual. 
A dose exata de disposição para seus 
instintos mais selvagens! 
Contém açúcar - 20ml

Tesão de Onça
PB 223



Beijos muito mais quentes!
Sabor doce e picante que aquece 

e aumenta seu desejo. Com 
vibração na medida certa para 
aguçar todos os seus sentidos.
Lábios muito mais poderosos, 

para seu beijo ou sexo oral!
Dica: A embalagem roll-on pode 

ser usada como estimulante 
clitoriano e anal. 7g



Beijo Trocado
PB 221



K



K -Blend
PB 225

Lubrificante neutro. Sem cor e sem aroma. 
Favorece o deslizamento e promove alta lubrificação para sexo vagina ou anal. 
Proporciona maior prazer e conforto para o ato sexual. Auxilia nos casos de dor, 
ardência e dificuldade na penetração, principalmente nos casos de diminuição 

da lubrificação vaginal. 
Perfeito para relações sexuais, masturbação e massagens sensuais. 

25g



Explosão
Açucar que Explode 

na boca
PB 227

Bala em pó explosiva. Sabor afrodisíaco de Blueberry. 
Sensação única e intensa de prazer para as 
preliminares e sexo oral. 
Cada pedacinho explodindo na sua boca, 
aumentando a salivação e aguçando o paladar, 
fazendo do sexo oral um momento inesquecível. 
Dica: Consumir todo o conteúdo da embalagem 
imediatamente após aberto. 5g





@pepperblendoficial @pepperblend


