A Pepper Blend
São extratos naturais de plantas, frutas, ervas e alimentos que fazem a fórmula ser única. É a essência desses ingredientes que torna os produtos da
Pepper Blend Produtos para Namorar, pioneiros no mercado adulto, afinal, melhor do que ser apenas beijável é ser totalmente comestível.
Criada em 2014, a Pepper Blend é a primeira fabricante brasileira a ter registro de produtos alimentícios sensuais e já está presente em centenas de
lojas e sexshops espalhados por todo o país.

NORMAS DA ANVISA
Uma rigorosa fiscalização, além da preocupação e cuidado com a matéria-prima
fazem parte da rotina da empresa que funciona em conformidade com todas as
normas estipuladas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Assim, a Pepper Blend produtos para Namorar, garante qualidade,
padronização e segurança em sua gama de produtos que conta
com opções que provocam sensações como esquenta,
gela e vibra, doces adultos, energéticos líquidos e em
pó, além de lubrificantes comestíveis com sabores
diferenciados e deliciosos.

CONTROLE TOTAL DO PROCESSO
A fábrica situada no Estado de São Paulo
é o local onde ocorre todo o processo
desde a idealização dos produtos, a
pesquisa da fórmula, fabricação, inspeção,
envasamento nas embalagens e distribuição
para as centenas de lojas e sexshops que
revendem a marca Pepper Blend.

PRONTA PARA
TERCEIRIZAÇÃO
Colaboradores
especializados,
conhecimento
da
matéria-prima,
pioneirismo no mercado e um controle
total da linha de produção (da idealização à
entrega) são fatores que destacam a empresa
entre tantas existentes no mercado.
Por isso, com o know-how adquirido
pela Pepper Blend ao longo dos anos e o
sucesso de seus produtos, hoje a empresa
está de portas abertas também para oferecer
uma nova especialização: a produção terceirizada à
entidades interessadas.

Pepper Blend

METAS E VISÃO
E sempre com a premissa de buscar
aperfeiçoamento para garantir mais
qualidade e fazer do bem estar
dos nossos consumidores o nosso
maior incentivo, tornando assim a
Pepper Blend referência com os mais
saborosos produtos que proporcionam
um prazer 100% comestível.

Design e Fotografia:
Wanderson Marchetti / Robson
Senne
Produção:
Marta Chiconato / Marcia Campos
Modelo: Fernanda Hernandez
Make: Jones Ferreira
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Ter energia para aproveitar o
mundo com todas as suas cores!
Tesão de Unicorn é o energético
concentrado que chegou para garantir
todo esse ânimo e um boom a mais com
os poderes afrodisíacos da taurina,
cafeína e do guaraná.

PB252

BEBIDA ENERGÉTICA
SABOR AÇAÍ - 20ML

PB251

BEBIDA ENERGÉTICA
SABOR ALGODÃO DOCE
20ml

O frasco é dose única e basta misturá-lo com
230ml de sua bebida favorita e aproveitar
todos os benefícios de Tesão de Unicorn.
São duas opções de sabores: algodão
doce e açaí. A bebida é zero açúcar, zero
calorias,porém, tem muita energia e sabor
para garantir o entusiasmo da noitada toda.

PB249

Bebida Energética
Aroma Amadeirado
20ml

Tesão de Tigre é o energético que une tudo que uma
boa noitada pede. O frasco é a quantidade exata
para que você sinta sua fera interior preparada e
pronta para o prazer.
Sua fórmula contém taurina, cafeína e os
afrodisíacos: guaraná, catuaba, ginseng e
gengibre, que juntos dão disposição, aceleram
a recuperação e reduzem o cansaço muscular,
melhoram o desempenho e performance, além
de estimularem ainda mais o apetite sexual. Tudo
com um sabor amadeirado e delicioso. Pronto para
beber!
Contém açúcar

PB223

Bebida Energética
Aroma Canela
20ml

O super energético da Pepper Blend. O frasco é a
quantidade exata para dar o boom de energia para
o momento combinado a uma série de benefícios de
ingredientes naturais poderosos.
O gengibre, o ginseng, a catuaba e a canela
são afrodisíacos e conhecidos por intensificar
sensações, aumentar a libido, o apetite e
desempenho sexual. Pronto para beber!
Contém açúcar

PB153F

PB153M

SEX MACHINE
FEMININO
20ml

SEX MACHINE
MASCULINO
20ml

PB153

SEX MACHINE
20ml

Aquela turbinada extra de energia para o
momento ficar mais quente se resume ao
energético líquido concentrado Sex Machine.
Além de prático (cabe no bolso), a dose pode ser
consumida pura ou misturada à bebida favorita e
aumenta a energia potencializando a disposição
física, mental e o desejo sexual.
O conteúdo do frasco equivale a uma lata de
energético. Não contém açúcar.

PB102

CITRUS C/ VODCA

PB001

VODCA C/ ENERGÉTICO

A bebida que vai te fazer entrar no clima e ficar cheio de vontade para a hora H.
Você Gostosa é uma bebida pronta que tem ingredientes afrodisíacos que
estimulam e intensificam os desejos sexuais.
A embalagem, além de brincar com o imaginário do usuário, é dose única e
suficiente para garantir energia e disposição para a noite toda. Além disso, são
quatro sabores deliciosos: Catuaba Indomável, Vodca com e Energético, Citrus
com Vodca e Groselha com Pimenta. Beba gelado!
Contém açúcar e 0,5% de álcool.

PB226

GROSELHA C/ PIMENTA

PB157

CATUABA INDOMÁVEL

PB224

POÇÃO DE BRUXA
1g

Potencializado com os benefícios do guaraná,
do gengibre e da pimenta, esse energético
em pó promete elevar as sensações,
estimulando-as e tornando o momento ainda
mais intenso.
Misture a 100ml de água com gás ou direto
em sua bebida preferida e sinta o poder
afrodisíaco dentro de você!
Contém açúcar.
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PB105

FAZ GOSTOSO
18g

É um energético em gel que vai
deixar o momento íntimo ainda mais
intenso pelos poderes afrodisíacos
do guaraná combinados com seu
gostinho delicioso.
Faz Gostoso pode ser usado nas
preliminares e também como um
excelente lubrificante.

O sexo oral nunca mais será o mesmo
depois do Pepper Blend Oficial.
O gel comestível tem sabor de pimenta,
super picante, além de proporcionar
a sensação de esquentar, deixa a pele
mais sensível ao contato da boca.
Perfeito para quem quer deixar a
relação ainda mais intensa.

PB213

PEPPER BLEND OFICIAL
12g

PB104

BLACK POWER
15g

PB103

PIMENTA POWER
15g

A linha Power são balas líquidas com suave
lubrificação, intenso sabor, aumento de
sensibilidade e sensação vibrante:
BLACK POWER - características Power +
sensações GELA e ESQUENTA
PIMENTA POWER - características Power +
esquenta + sabor PIMENTA

LINHA

A perfeita mistura entre uma
onda de pulsações com um
sabor doce e picante que
aquece e estimula ainda mais o
desejo. A bala líquida deixará os
beijos mais quentes e o contato
na pele ainda mais envolvente
aguçando todos os sentidos.
Leve as preliminares e o sexo
oral a outro nível!
Dica: a embalagem roll-on é
perfeito como estimulante
clitoriano ou anal. Divirta-se!

PB221

BEIJO TROCADO
7g

LANÇAMENTO
SABOR GROSELHA

Muito sabor e, logo em seguida, uma refrescância gostosa. As caldas comestíveis
já vem em formato de caneta para tornar a brincadeira a dois ainda mais
divertida, saborosa e com aquele toque gelado no final que provoca arrepios.
Abuse da imaginação para fazer uma caça ao tesouro especial e não esqueça
desse item indispensável para deixar qualquer um à flor da pele nas preliminares.
São três sabores: Morango Ice, Cereja Ice e Menta Extra Forte. Contém açúcar.
PB007

MENTA EXTRA-FORTE
20g

PB096

MORANGO ICE
20g

PB097

CEREJA ICE
20g

PB253
GROSELHA
20g
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Me Siga é a perfeita brincadeira para já
esquentar o clima de uma noite especial. A
embalagem em formato de caneta foi pensada
para instigar sua imaginação diante de seu
parceiro.
Além disso, são três sabores inspirados em
conhecidos doces de festas: Leite Condensado,
Brigadeiro e Morango com Leite Condensado.
Agora é escolher, desenhar ou escrever no
corpo e convidar alguém para apagar lambendo.
Contém açúcar.

PB008

BRIGADEIRO
25g

PB080

LEITE CONDENSADO
25g

PB095

MORANGO COM
LEITE CONDENSADO
25g

PB245
É o exemplo de um momento inesquecível e
representa bem o que a linha Carrossel quer
proporcionar: prazer, diversão e sabor. O gel
comestível vai deixar o paladar aguçado e o
ápice do encontro ainda mais marcante.
São quatro opções de sabor: Banana
Caramelizada, Sensação, Creme de Avelã e
Pipoca Doce.
Contém açúcar

SENSAÇÃO
18g

PB244

BANANA CARAMELIZADA
18g

PB246

CREME DE AVELÃ
18g

PB247

PIPOCA DOCE
18g

PB214
PAÇOCA
18g

PB215

DOCE DE LEITE
18g

PB216

MAÇA DO AMOR
18g

PB217
BEIJINHO
18g

PB218

ALGODÃO DOCE
18g

A linha Carrossel Glitter se resume em pura imaginação e muito brilho.
São lubrificantes com muito glitter, sabores inigualáveis e diversão
para o momento mais íntimo ou as preliminares. Além disso, podem ser
aplicados na pele e o brilho será o destaque no look.
Os sabores foram inspirados na atmosfera dos parques de diversão e
são seis opções: Paçoca, Beijinho, Brigadeiro, Doce de Leite, Maçã do
Amor e Algodão Doce.

PB236

MORANGO C/CHAMPANHE
Gel - 25g

Gostosinha ICE é a brincadeira de sensações
para o sexo oral cheio de excitação. A bala líquida
aguça a sensibilidade da pele ao toque da boca,
provocando uma onda de calor, seguida por uma
intensa refrescância causando arrepios que só
deixarão o momento ainda mais intenso.
Pode ser usado em qualquer área do corpo e tem
três opções: Cereja Ice, Morango Ice e Hortelã Ice.
PB237

HORTELÃ ICE
Gel - 25g

PB238

MORANGO ICE
Gel - 25g

PB239

CEREJA ICE
Gel - 25g

PB232
CHCLETES
Gel - 25g

PB233

CHOCOLATE
Gel - 25g

PB234
MENTA
Gel - 25g

PB235
MORANGO
Gel - 25g

PB236

MORANGO C/CHAMPANHE
Gel - 25g

Gostosinha HOT é para esquentar o momento
em todos os sentidos. A bala líquida provoca
a sensação de aquecimento imediato e torna
a pele mais sensível em contato com a boca,
aguçando os sentidos e elevando o prazer.
Pode ser usado em qualquer área do corpo e
tem cinco opções: Morango com Champanhe,
Menta, Morango, Chiclete e Chocolate.

LANÇAMENTO

PB255

MAXX BABALOO
MORANGO - Gel - 20g

PB256

MAXX BABALOO
UVA - Gel - 20g

PB257

MAXX BABALOO
HORTELÃ - Gel - 20g

PB258

MAXX BABALOO
CEREJA- Gel - 20g

Um dos grandes sucessos da Pepper Blend agora se
multiplicou. Se um sabor já era bom, imagine vários!!
A Maxx Babaloo é a linha de balas líquidas que
vai deixar o momento a dois mais divertido e as
preliminares mais empolgantes com um sexo oral
cheio de sabor. Com um gosto que vai te fazer
lembrar dos chicletes da infância, a linha Maxx
Babaloo conta com diversos sabores. Você pode
escolher entre Abacaxi, Banana, Cereja, Hortelã,
Melancia, Morango, Tutti Frutti e Uva.
Contém açúcar.

PB259

MAXX BABALOO
MELANCIA - Gel - 20g

PB260

MAXX BABALOO
ABACAXI - Gel - 20g

PB262

MAXX BABALOO
TUTTI FRUTTI - Gel - 20g

PB261

MAXX BABALOO
BANANA - Gel - 20g

Que gostamos de pimenta, não há dúvidas. Por isso,
a Pepper Blend criou uma nova linha para quem
quer apimentar literalmente a relação. Agradando
a todos que gostam de pimenta, a linha Língua de
Fogo conta com quatro níveis de tesão para você
testar e aproveitar cada sensação provocada.
O kit conta com quatro versões apimentadas de
porcentagens diferentes: 15%, 30%, 45% e 60%.
Além de afrodisíaco, a pimenta na composição
proporciona estímulos de calor, que deixarão o
clima ainda mais quente, combinado com um sabor
ousado e delicioso.

BREVE
LANÇAMENTO

PB250

KIT LINGUA DE FOGO
12g

15%

LINGUA DE FOGO
12g

30%

LINGUA DE FOGO
12g

45%

LINGUA DE FOGO
12g

60%

LINGUA DE FOGO
12g

GEL DESLIZANTE

Lubrificantes de textura similar à
lubrificação natural, com sabores
elaborados como um menu de bebidas.
Gostoso também para o sexo oral. Ao todo
são sete sabores:
Absynto, Espanhola, Menta, Whisky,
Morango, Amarula e Caipirinha.

PB160

SABOR ABSYNTO
15g

PB161

SABOR ESPANHOLA
15g

PB162

SABOR MENTA
15g

PB163

PB177

SABOR WHISKY
15g

SABOR AMARULA
15g

PB165

SABOR MORANGO
15g

PB178

SABOR CAIPIRINHA
15g

M excity é um dos lançamentos da Pepper Blend
que promete tornar uma simples massagem em um
momento empolgante e perfeito para aprofundar a
intimidade do casal.
O gel de tem um poder alto lubrificante e conta com
três opções de aromas que deixarão o momento
propício a muitas carícias.

BREVE

LANÇAMENTO
Feminino - aquele aroma adocicado
perfeito para uma massagem com
segundas intenções.

PB192

GEL PARA MASSAGEM
Feminino - 25g

Masculino - a menta traz a refrescância
e provoca arrepios deixando todos os
sentidos à flor da pele.

PB193

GEL PARA MASSAGEM
Masculino - 25g

Diversidade - o cheiro de
maçã de amor torna o clima
de brincadeira ainda mais
excitante.

PB194

GEL PARA MASSAGEM
Diversidade - 25g

K

O K-Blend é o aliado de quem quer ter uma alta lubrificação
durante o sexo anal e vaginal sem a necessidade de um aroma,
sabor ou cor específicos no produto.
Além de neutro, o K-Blend não tem contraindicações e torna o
momento mais confortável para casos de dor, ardência, falta de
lubrificação ou dificuldade de penetração.
É o gel indispensável para relações sexuais, momentos de
masturbação e massagens sensuais.

PB225
K-BLEND
25g

Meu Bum-Bum Beijo Grego é recomendado para quem quer uma
relação completa. Por isso, ele é um destaque dessa coleção
pelo intenso sabor de uva, tornando o momento do sexo oral
ainda mais saboroso.
Meu Bum-Bum - Conforto é para quem quer aproveitar todas
as possibilidades, mas tem receio do incômodo. Elaborado com
óleo de coco, o gel lubrificante colabora para hidratação e
manutenção da pele. Além disso, conta com ingredientes que
reduzem a sensibilidade para tornar o sexo anal prazeroso.
Meu Bum-Bum - Refrescante se resume a prazer e diversão.
Essa é a escolha perfeita para quem pratica sexo anal e quer
algo a mais durante o momento. O gel lubrificante garante um
efeito de refrescância para que as sensações fiquem ainda mais
aguçadas, intensas e prazerosas levando o casal ao êxtase.

PB240

KIT MEU BUM-BUM

kit Meu Bum-Bum
Meu Bum-Bum Conforto •
Meu Bum-Bum Refrescante •
Meu Bum-Bum Beijo Grego •

PB243

KIT MEU BUM-BUM
Beijo Grego

A bala líquida que vai
tornar o sexo oral perfeito
e com intenso sabor de
uva e pode ser adquirido
separadamente.

KIT MEU BUM-BUM
Conforto

Meu Bum-Bum - Conforto
reduz a sensibilidade
durante o sexo anal para
que prazer prevaleça.

KIT MEU BUM-BUM
Lubrificante
refrescante

Meu Bum-Bum - Refrescante é
o lubrificante que vai levar um
toque de refrescância ao sexo
anal tornando-o mais intenso.

O lubrificante em gel que tornará a transa
inesquecível pelas diversas funções e sensações
estimuladas que te farão subir pelas paredes

PB116

ESQUENTA
Gel - 18g

PB117

ESQUENTA E GELA
Gel - 18g

PB154

MAIS QUENTE
C/ CANELA
Gel - 18g

PB155

ESQUENTA E VIBRA
Gel - 18g

PB156

CONFORTO
Gel - 18g

PB179

ESQUENTA, GELA
E VIBRA
Gel - 18g

PB180
GELA
Gel - 18g

PB181

APERTADINHA
Gel - 18g

- Esquenta e Vibra - Momentos esquentando e momentos vibrando
- Esquenta - Vasodilatador com ondas de calor
- Esquenta e Gela - Alternados estímulos esquentando e esfriando
- Apertadinha - Com poder adstringente que comprime o canal vaginal mantendo a lubrificação e o
tornando o momento mais estimulante e sensível para os dois.
- Boom - Ondas de pulsações intercaladas com sensações de resfriamento e aquecimento. O pacote
completo da estimulação.
- Gela - Um efeito refrescante que também retarda a ejaculação, tanto feminina como masculina,
prolongando ápice do êxtase.
- Mais Quente com Canela - Uma sensação gelada seguida de um intenso aquecimento e um delicioso
sabor de canela.
- Conforto - Reduz a dor durante o sexo anal sem perder o momento de prazer.

JatoSex Luby é para quem gosta
de estímulos combinado com alta
lubrificação. O lubrificante tem
textura que mais se aproxima
da lubrificação natural, além de
diversas opções de funções e
sensações estimuladas:

PB182

PB183

ESQUENTA
LUBY - 7g

ESQUENTA E VIBRA
LUBY - 7g

PB184

PB185

CONFORTO
LUBY - 7g

MAIS QUENTE C/ CANELA
LUBY - 7g

PB186

PB187

GELA
LUBY - 7g

ESQUENTA, GELA E VIBRA
LUBY - 7g

PB188

APERTADINHA
Luby - 7g

PB189

ESQUENTA E GELA
Luby - 7g

- Esquenta e Vibra - Momentos esquentando e momentos vibrando
- Esquenta - Vasodilatador com ondas de calor
- Esquenta e Gela - Alternados estímulos esquentando e esfriando
- Apertadinha - Com poder adstringente que comprime o canal vaginal mantendo
a lubrificação e o tornando o momento mais estimulante e sensível para os dois.
- Boom - Ondas de pulsações intercaladas com sensações de resfriamento e
aquecimento. O pacote completo da estimulação.
- Gela - Um efeito refrescante que também retarda a ejaculação, tanto feminina
como masculina, prolongando ápice do êxtase.
- Mais Quente com Canela - Uma sensação gelada seguida de um intenso
aquecimento e um delicioso sabor de canela.
- Conforto - Reduz a dor durante o sexo anal sem perder o momento de prazer.

As PepperBalls são uma explosão de lubrificação para deixar
o momento a dois ainda mais intenso. A cápsula de gelatina
se rompe com o calor e umidade do corpo, tornando o ápice
da relação mais prolongado e levando o casal ao êxtase.
O lubrificante é feito com óleo de girassol que tem
propriedades cicatrizantes e colaboram para a hidratação e
manutenção da pele.
Além disso, são quatro opções de sabores: Morango,
Chocolate, Menta e Sensação (chocolate com morango).

PB114
MENTA

2 unid.
3,2ml cada

PB112

MORANGO
2 unid.
3,2ml cada

PB113

CHOCOLATE
2 unid.
3,2ml cada

PB115

SENSAÇÃO
2 unid.
3,2ml cada

Todos os benefícios das famosas PepperBalls
com um bônus: lubrificantes com funções para
deixar o momento ainda mais intenso e gostoso.
A cápsula de gelatina se rompe com o calor e
umidade do corpo, tornando o ápice da relação
mais prolongado e levando o casal ao êxtase.
Além disso, ao estourar cada PepperBall

Plus ativa uma função que tornará a relação mais especial:
GELA
Uma intensa sensação de refrescância
que irá causar arrepios.
ESQUENTA
Tudo esquenta e, com isso, aumenta a circulação
e a sensibilidade ao toque.
ESQUENTA E GELA
Ser surpreendido por sensações alternadas
esquentando e esfriando.
CONFORTO
Reduz a dor durante o sexo anal,
mas sem tirar a sensibilidade
e o prazer.

PB110

CONFORTO
2 unid.
3,2ml cada

PB107

ESQUENTA

PB106
GELA

2 unid.
3,2ml cada

2 unid.
3,2ml cada

PB108

ESQUENTA E GELA
2 unid.
3,2ml cada

PB220

FUSION COLA
12g

PB009

FUSION EXTRA FORTE
12g

PB101

FUSION MORANGO ICE
12g

PB100

FUSION CEREJA ICE
12g

A linha Fusion foi pensado para, ao ser aplicada, aguçar a curiosidade e promover um efeito vibrante na
pele que a torna mais sensível e preparada para um segundo estímulo acompanhado de intenso sabor.
As balas líquidas eletrizantes podem ser usadas durante as preliminares ou como lubrificantes. São duas
versões Fusion:
- ICE - A vibração torna tudo mais sensível e a refrescância que vem em seguida deixa tudo mais intenso.
São três opções de sabores: Morango Ice, Cereja Ice ou Menta Extra Forte.
- HOT - Além de vibrar, você terá a sensação de esquentar e um delicioso sabor Cola.

O Beijo Mix é uma dupla de balas
líquidas roll-on que podem ser usadas
separadamente, mas quando usadas
em conjunto tornam as sensações
ainda mais à flor da pele.
Uma das balas tem sabor de menta
e, ao contato com a pele ou boca,
promove as sensações de refrescância
seguida por uma deliciosa vibração. Já
a outra fará esquentar e deixará um
saboroso gostinho de chiclete.
Quando usadas juntas, as sensações
se misturam (esquenta, gela e vibra) e
tornam o momento mais excitante, seja
ele a sós ou com alguém especial.
Dica: aproveite a embalagem rollon para usá-la como estimulante
clitoriano ou anal.

PB085

BEIJO MIX
Roll-On - 7g
cada

PB085

BEIJO MIX
Roll-On - 7g
cada

PB222

MENTALIPTUS
EXTRA-FORTE
Spray - 18g

O spray Mint Drop é levemente
lubrificante e intensamente
refrescante. Seu sabor Menta
Extra Forte foi elaborado para você
que sempre quer estar preparado
no dia a dia, seja um compromisso
fora da agenda ou para um
encontro envolvente.
O tamanho é perfeito para levar
no bolso e pode ser usado também
durante as preliminares e no
momento íntimo para prolongar
as sensações. Esteja pronto a
qualquer hora!

PB227

BLUEBERRY
Açucar - 5g

PB228

MENTA GELADA
Açucar - 5g

PB248

UVA
Açucar - 5g

O sexo oral jamais será o mesmo
depois de experimentar a
Explosão Oral. A bala em contato
com a língua começa a explodir
aguçando o paladar e também
estimulando sensações em você
e em quem está sendo beijado. A
experiência é única e de intenso
prazer, especialmente, para as
preliminares.
São três sabores:
Blueberry, Menta Gelada e Uva.
Dica: Não guarde para depois,
consuma o conteúdo todo da
embalagem na ocasião especial.

PB252

BEBIDA ENERGÉTICA
SABOR AÇAÍ - 20ML

O energético que estava faltando para te
dar energia para pintar um arco-íris inteiro.
Ele contém o poder afrodisíaco da taurina,
cafeína e do guaraná, e conta com duas
opções de sabores: Algodão Doce e Açaí.
Basta misturar o conteúdo do frasco com
sua bebida favorita e curtir a noite toda.
Zero açúcar e zero calorias.

PB153

SEX MACHINE
20ml

A dose turbinada de energia
extra pronta para qualquer
momento. O energético
líquido concentrado pode
ser tomado puro ou
misturado à bebida favorita.
O frasco, que cabe no
bolso, equivale a uma lata
de energético. Não contém
açúcar.

PB251

BEBIDA ENERGÉTICA
SABOR ALGODÃO DOCE
20ml

Meu Bum-Bum Beijo Grego é a bala líquida que vai tornar
o sexo oral perfeito e com intenso sabor de uva. Pode ser
adquirido separadamente ou no kit Meu Bum-Bum.
Meu Bum-Bum Conforto reduz a sensibilidade durante o
sexo anal para que prazer prevaleça.
Meu Bum-Bum Refrescante é o lubrificante que vai
levar um toque de refrescância ao sexo anal tornando-o
mais intenso.

PB240

KIT MEU BUM-BUM

A combinação perfeita da intensa lubrificação das
PepperBalls com a ousadia do kit Meu BumBum. A
linha PepperBall Diversidade tem tudo isso assim
que a cápsula de gelatina se romper com o clima
esquentando:

PB195

BEIJO GREGO
2 unid.
3,2ml cada

PB197

SENSAÇÃO
2 unid.
3,2ml cada

PepperBall Beijo Grego - a refrescância da menta
para deixar tudo à flor da pele
PepperBall Sensação - muita lubrificação
combinada com o delicioso sabor de chocolate com
morango
PepperBall Conforto - o momento ousado com
muito prazer e sem o incômodo da dor

PB196

CONFORTO
2 unid.
3,2ml cada

O gel de massagem com poder
lubrificante que não pode faltar na
lista de itens essenciais do encontro
perfeito.
Diversidade - o cheiro de maçã
de amor que torna o clima de
brincadeira ainda mais excitante.
PB194

GEL PARA MASSAGEM
Diversidade - 25g

Me Siga é a caneta mais queridinha de quem quer
uma brincadeira com segundas intenções. E agora
em um novo sabor para iluminar o seu corpo e
deixar o momento delicioso como groselha. E não
há regras para escrever, rabiscar e apagar com
a língua!
Contém açúcar

PB253
GROSELHA
25g
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