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About us
VALAVANIVALAVANI Company, based in the Czech Republic, with 
15-year experience in the business is a well-established 
manufacturer, distributor and marketer of high quality 
food supplements, cosmetics and perfumes not only for 
satisfied sexual life. Our number one priority is top 
quality, safety as well as modern design in our products.

O nás
SpolečnostSpolečnost VALAVANI se sídlem v České republice se na 
základě více než 15-ti leté zkušenosti v oboru zabývá 
výrobou, distribucí a prodejem doplňků stravy, kosmetiky 
a parfémů nejen pro intimní život. Priority jsou kladeny 
na prvotřídní kvalitu, bezpečnost a design našich 
produktů. 

MAGN TIFICO
power of pheromones 



PRODUCTS FOR MEN
PRODUKTY PRO MUŽE
food supplements / doplňky stravy



The product has been developed specifically for men 
interested in the size of penis, their sexual performance, 
stronger and longer-lasting erections, sexual, physical and 
mental well-being.

„KDYŽ CHCETE BÝT VĚTŠÍ MUŽ“
ProduktProdukt vyvinut speciálně pro muže, které zajímá velikost 
penisu, sexuální výkon, kvalitní erekce, sexuální výdrž, intimní, 
fyzické a psychické zdraví.

ANDRIMAX  „WHEN YOU WANT TO BE A BIGGER MAN“

L-arginin, Lepidium meyenii, Saw palmetto, Tribulus terrestris, Muira puama, 
Panax Ginseng, Vaccinium macrocarpon, Ginkgo biloba, Smilax officinalis, Vit. E, 
Konezym Q10

bestseller

120 caps. long-term use / dlouhodobé užívání

The product has been developed specifically for men 
interested in increased sexual staying power, premature 
ejaculation, improved sexual performance, sexual, physical 
and mental well-being.

„PRO DOKONALÉ MUŽE“
ProduktProdukt vyvinut speciálně pro muže, které zajímá sexuální 
výdrž, předčasná ejakulace, lepší sexuální výkon a intimní, 
fyzické a psychické zdraví. 

CRILEX  „FOR A PERFECT MAN“

L-arginin, Lepidium meyenii, Tribulus terrestris, Schizandra chinensis,
Panax Ginseng, Vit. E, Ginkgo biloba, Smilax officinalis, Konezym Q10, Vit. B5, 
Vit. B6

bestseller

120 caps. long-term use / dlouhodobé užívání



The product has been specifically developed for men 
interested in quality sexual performance, strong and 
longer-lasting erections, sexual, physical and mental 
well-being.

„PRO OPRAVDOVÉ MUŽE“
ProduktProdukt vyvinut speciálně pro muže, které zajímá sexuální 
výkon, kvalitní erekce, sexuální výdrž, intimní, fyzické a 
psychické zdraví.

RX PLUS  „FOR A REAL MAN“

L-arginin, Lepidium meyenii, Guarana, Tribulus terrestris, Rhodiola rosea, Vit. C, 
Panax Ginseng, Vit. B5, B6, B12

bestseller

60 caps. long-term use / dlouhodobé užívání

The product has been specifically developed for men 
interested in quality sexual performance, strong erections, 
healthy sperm, sexual, physical and mental well-being, sexual 
fitness and stamina, vitality and high energy levels.

„TROJNÁSOBNÁ SÍLA“
ProduktProdukt vyvinut speciálně pro muže, které zajímá kvalitní 
sexuální výkon, pevná erekce, zdraví spermatu, intimní, fyzické 
a psychické zdraví, vitalita a energie.

MACA FRESH MEN  „TRIPLE POWER“

Lepidium meyenii, Tribulus terrestris, L-arginin

90 caps. long-term use / dlouhodobé užívání



The product has been specifically developed for men 
interested in the healthy semen, its quality and amount, 
stronger erections, sexual fitness, physical and mental 
well-being.

„KDYŽ CHCETE VÍCE“
ProduktProdukt vyvinut speciálně pro muže, které zajímá kvalita, 
množství a zdraví spermatu, podpora erekce, intimní, fyzické a 
psychické zdraví.

SEMMAX VOLUME CAPS.   „IF YOU WANT MORE “

L-arginin, Lepidium meyenii, L-lysin, Vaccinium macrocarpon, Muira puama, 
Tribulus terrestris, Crocus sativus, Zinc, Selen

60 caps. long-term use / dlouhodobé užívání

The product has been developed specifically for men 
interested in stronger, longer lasting erections, improved 
sexual performance, sexual and mental well-being.

„VŽDY PŘIPRAVEN“
Produkt vyvinut speciálně pro muže, které zajímá podpora 
erekce, lepší sexuální výkon, intimní a duševní zdraví.

ANDRIMAX 24  „ALWAYS READY“

L-arginin, Schizandra chinensis, Caffeine, Camellia sinensis, Tribulus terrestris, 
Muira puama

30 caps. one-time use / jednorázové užívání



The product has been specifically developed for men 
interested in stronger, longer lasting erections, improved 
sexual performance, sexual and mental well being.

„VŽDY PŘIPRAVEN“
Produkt vyvinut speciálně pro muže, které zajímá podpora 
erekce, lepší sexuální výkon, intimní a duševní zdraví.

ANDRIMAX ERECTA  „ALWAYS READY“

L-arginin, Lepidium meyenii, Camellia sinensis, Schizandra chinensis, Muira 
puama, Caffeine, Tribulus terrestris, Vit. C, Piperine

tekutá formaliquid form

5x25 ml one-time use  /  jednorázové užívání



PRODUCTS FOR WOMEN
PRODUKTY PRO ŽENY
food supplements / doplňky stravy



The product has been developed specifically for women 
interested in large and firm breasts, sat sexual fitness, healthy 
condition of hair and nails and reducing symptoms connected 
with the menopause.

„PRO KRÁSU ŽENY“
ProduktProdukt vyvinut speciálně pro ženy, které zajímá velikost a 
pevnost poprsí, intimní zdraví, zdravý stav vlasů a nehtů a 
problémy spojené s menopauzou.

DECOFEMM BEAUTY BREAST  „FOR A WOMAŃS BEAUTY “

Medicago sativa, Angelica sinensis, Phoeniculum vulgare, Taraxacum officinale, 
Serenoa repens, Trigonella foenum – graecum, Equisetum arvense, Dioscorea vil-
losa, Trifolium pratense

bestseller

120 caps. long-term use / dlouhodobé užívání

The product has been developed specifically for women 
interested in the libido boost, increased sexual pleasure and 
enjoyment, energy levels, female sexual, and mental well-being 
or in reducing negative symptoms connected with the 
menopause.

„PRO DOKONALOU ZENU“
ProduktProdukt vyvinut speciálně pro ženy, které zajímá zvýšení libida, 
zvýšení rozkoše při sexu, energie, intimní a psychické zdraví 
nebo problémy spojené s menopauzou.

FEMM PASSION LIBIDO CAPS.   „FOR A PERFECT WOMAN“

Lepidium meyenii, Damiana, L-arginin, Eleuterococcus senticosus, Muira puama, 
Schizandra chinensis, Vit. E, Koenzym Q10, Trifolium pratense, Ginkgo biloba, Vit. 
B9

bestseller

60 caps. long-term use / dlouhodobé užívání



This unique product has been developed specifically  for 
women who want to boost their sexual stamina, improve their 
sexual fitness, physical and mental well-being or reduce the 
negative symptoms associated with the menopause.

„TROJITÁ SÍLA“
UnikátníUnikátní produkt sestaven speciálně pro ženy, které chtějí 
podpořit svou sexualitu, intimní, fyzické a psychické zdraví 
nebo chtějí zmírnit nepříznivé příznaky spojené s 
menopauzou.

MACA FRESH WOMEN  „TRIPLE POWER “

Lepidium meyenii, Dioscorea villosa, Medicago sativa

90 caps. long-term use / dlouhodobé užívání



PRODUCTS FOR MEN & WOMEN
PRODUKTY PRO MUŽE A ŽENY
food supplements / doplňky stravy



Water-soluble aphrodisiac for one time use. The product has 
been formulated for males and females wishing to boost their 
sexual stamina, passion, vitality, sexual, physical and mental 
well-being.

„ROZPOUTEJ VÁŠEŇ“
RozpustnéRozpustné afrodiziakum do vody pro muže i ženy. Produkty 
vyvinut pro ty, kteří chtějí jednorázově podpořit svou sexualitu, 
vášeň, vitalitu, intimní, fyzické a psychické zdraví.

ELIXIR OF LOVE  „UNLEASH FLAMES OF PASSION“

Lepidium meyenii, L-arginin, Tribulus terrestris, Guarana, Damiana, Caffeine, 
Panax Ginseng, Zinc

bestseller

4x5,28g   one-time use / jednorázové užívání

Liquid aphrodisiac for one time use. The product has been 
formulated for males and women who want to boost their 
sexual stamina, passion, vitality, sexual fitmess, physical and 
mental well-being.

„ROZPOUTEJ VÁŠEŇ“
TekutéTekuté afrodiziakum pro muže i ženy. Produkty vyvinut pro ty, 
kteří chtějí jednorázově podpořit svou sexualitu, vášeň, vitalitu, 
intimní, fyzické a psychické zdraví.

SEXUP APHRODISIAC  „UNLEASH FLAMES OF PASSION“

L-arginin, Lepidium meyenii, Damiana, Muira puama, Vit. C, Panax Ginseng

5x25 ml one-time use / jednorázové užívání

tekutá formaliquid form



The product has been  formulated specifically for males and 
females wishing to boost their energy levels, increase their 
sexual fitness and stamina and improve their physical and 
mental health and general well-being.

„TROJITÁ SÍLA“
ProduktProdukt sestaven speciálně pro muže i ženy, kteří chtějí dodat 
svému tělu energii, chtějí zlepšit své intimní zdraví, podpořit 
sexualitu, udělat něco pro své psychické a fyzické zdraví a 
pohodu. 

MACA FRESH ENERGY  „TRIPLE POWER“

Lepidium meyenii, Caffeine, Guarana

90 caps.   long-term use / dlouhodobé užívání



PHEROMONES
FEROMONY
perfumes and candles / parfémy a svíčky

MAGN TIFICO
power of pheromones 



bestseller

The pheromone fragrances of our MAGNETIFICO product 
line are unique perfumes developed and based on the    
AT-SC-R FORMULA that has been designed to increase the 
sexual attractiveness between men and women of the     
opposite sex, boost their self-confidence and help them 
gain mutual respect for the opposite sex.

Discover the untamed power of pheromones!

Feromonové vůně z řady MAGNETIFICO jsou unikátní    
parfémy navržené na základě AT-SC-R FORMULY, která je 
poskládána tak, aby razantně zvýšila sexuální přitažlivost 
mužů a žen u opačného pohlaví, zvýšila jim sebevědomí a 
pomohla získat respekt u mužů i žen.

Poznej nespoutanou sílu feromonů!

PHEROMONES FOR MAN / FEROMONY PRO MUŽE
PERFUMES

PHEROMONE SELECTION SECRET SCENT PHEROMONE ALLURE PHEROMONE SEDUCTION

MAGNETIFICO - power of pheromones 

Size / velikost: 100 ml
Scent : woody - floral - oriental 
Vůně: dřevitá – ovocná – orientální 

Size / velikost: 20 ml
Scent : fresh - woody 
Vůně: svěží - dřevitá

Size / velikost: 50 ml
Scent : spicy - woody 
Vůně: kořeněná - dřevitá 

Size / velikost: 30 ml
Scent : fresh - citrus 
Vůně: svěží - citrusová 



bestseller

The pheromone fragrances of our MAGNETIFICO product 
line are unique perfumes developed and based on the    
AT-SC-R FORMULA that has been designed to increase the 
sexual attractiveness between men and women of the     
opposite sex, boost their self-confidence and help them 
gain mutual respect for the opposite sex.

Discover the untamed power of pheromones!

Feromonové vůně z řady MAGNETIFICO jsou unikátní    
parfémy navržené na základě AT-SC-R FORMULY, která je 
poskládána tak, aby razantně zvýšila sexuální přitažlivost 
mužů a žen u opačného pohlaví, zvýšila jim sebevědomí a 
pomohla získat respekt u mužů i žen.

Poznej nespoutanou sílu feromonů!

PHEROMONES FOR WOMAN / FEROMONY PRO ŽENY
PERFUMES

PHEROMONE SELECTION SECRET SCENT PHEROMONE ALLURE PHEROMONE SEDUCTION

MAGNETIFICO - power of pheromones 

Size / velikost: 50 ml
Scent : sweet - oriental 
Vůně: sladká – orientální

Size / velikost: 20 ml
Scent : fruit - floral 
Vůně: ovocná - květinová 

Size / velikost: 50 ml
Scent : fresh - floral 
Vůně: svěží - květinová 

Size / velikost: 30 ml
Scent : spicy - woody 
Vůně: kořeněná - dřevitá



The pheromone products of  LovelyLovers BeMine product 
line are unique products developed  to increase the sexual 
attractiveness between men and women of the opposite 
sex, boost their self-confidence and help them gain mutual 
respect for the opposite sex.

Feromonové produkty z řady LovelyLovers BeMine jsou 
unikátní produkty navržené tak, aby razantně zvýšily     
sexuální přitažlivost mužů a žen u opačného pohlaví, 
zvýšily jim sebevědomí a pomohly získat respekt u mužů i 
žen.

PHEROMONES FOR MAN & WOMAN / FEROMONY PRO MUŽE & ŽENY
PERFUMES LovelyLovers BeMine - inspired by pheromones

Size / velikost: 10 ml
Type / typ: Odourless concentrated “pheromones” / 
koncentrované “feromony” bez parfému 

Size / velikost: 100 ml
Type / typ: perfume / parfém

Size / velikost: 10 ml
Type / typ: Concentrated “pheromones” with fra-
grance / koncentrované “feromony” s vůní

BE MINE PURE  MAN & WOMAN BE MINE PERFUME MAN & WOMAN BE MINE FRAGRANCE  MAN & WOMAN



new / novinka

The exclusive aphrodisiac candle MAGNETIFICO  - power of 
pheromones has been designed specially to create a unique, 
unforgettable and seductive atmosphere not only during your 
intimite moments. 

TheThe candles are health friendly thanks to a special clean hydro-
gen manufacturing technology. The intelligent wick that will not 
drown ensures perfect burning. These wonderful 100% hand 
made candles with their unique design are a luxurious decor to 
add to your home.

Unikátní afrodiziakální svíčka z řady MAGNETIFICO – power of      
pheromones byla vytvořena speciálně tak, aby vám pomohla 
vytvořit jedinečnou, nezapomenutelnou a svůdnou atmosféru 
nejen při vašich intimních chvílích. 

JeJe vyráběna speciální technologií z čistého uhlovodíku zajištující 
zdravotní nezávadnost. Pro dokonalé hoření je použit inteli-
gentní knot, který se neutápí. Díky unikátnímu designu a 100% 
ruční výrobě se jedná také o jedinečný designový výrobek pro 
váš interiér.

APHRODISIAC CANDLES / AFRODIZIAKÁLNÍ SVÍČKY
cone 70-80 MAGNETIFICO - power of pheromones  - Aphrodisiac candles

Scent / vůně: Tantra magic
Size / velikost: 70-80 mm
Burning time / doba hoření: 36 hours / hodin

Scent / vůně: Jasmine romance
Size / velikost: 70-80 mm
Burning time / doba hoření: 36 hours / hodin

Scent / vůně: Sweet strawberries
Size / velikost: 70-80 mm
Burning time / doba hoření: 36 hours / hodin



INTIMATE COSMETIC
INTIMNÍ KOSMETIKA
gels and sprays / gely a spreje



bestsellerbestseller

The method for a man's size. Specialised moisturising gel 
with an exceptionally rich list of active ingredients. L-
arginine, with its properties stimulating microcirculation 
 in skin, increases blood flow to penis tissues, and helps
 to optimise absorption of other ingredients. 

Když na velikosti záleží! Speciální lubrikační gel s 
vyjímečně bohatým obsahem aktivních ingrediencí.      
L-Arginin díky svým vlastnostem stimuluje mikrocirkulaci 
v kůži, pomáhá zvyšovat  průtok krve do tkání penisu a 
pomáhá optimalizovat absorci dalších látek.

Intimate gel lengthening the duration of sexual inter-
course. The optimal combination of active ingredients 
increases the possibility of control over ejaculation, en-
suring satisfaction with the possibility of longer sexual 
intercourse. The addition of guarana and caffeine is 
stimulating. 

INTIMATE COSMETICS FOR MEN / INTIMNÍ KOSMETIKA PRO MUŽE
150 ml special gels / speciální gely

MAXILONG GEL DELAY GEL POTENCY GEL

Intimní gel prodlužující délku pohlavního styku.            
Optimální kombinace aktivních látek zvyšuje schopnost 
kontroly nad ejakulací, čímž zajišťuje spokojenost s 
možností delšího sexuálního styku. Díky guaraně a       
kofeinu povzbuzuje. 

Functional intimate gel for strengthening erection and 
boosts energy. The special combination of active ingredi-
ents results in better blood circulation to genitals,               
increasing sexual efficiency, and the highest dose of   
guarana and caffeine on the market stimulates.

Funkční intimní gel pro zlepšení erekce a zvýšení energie. 
Speciální kombinace aktivních látek napomáhá lepší 
cirkulaci krve do genitální, zvyšuje sexuální výkonnost a 
povzbuzuje díky vysoké dávce guarany a kofeinu. 

L-ARGININ, GINSENG ROOT EXTRACT, GUARANA, 
AVENA SATIVA, HUMULUS LUPULUS, MENTHOL, 
URTICA DIOICA 

GUARANA, CAFFEINE, GINGKO BILOBA, MENTHOL, 
PEPPERMINT OIL, MENTHA PIPERITA LEAVES        
EXTRACT 

L-ARGININ, GINSENG ROOT EXTRACT, GUARANA, 
CAFFEINE, GINKGO BILOBA, HUMULUS LUPULUS 



bestsellerbestseller

The method for a man's size. Specialised spray with an 
exceptionally rich list of active ingredients. L-arginine, 
with its properties stimulating microcirculation in skin, 
increases blood flow to penis tissues, and helps to opti-
mise absorption of other ingredients. 

Když na velikosti záleží! Speciální intimní sprej s 
vyjímečně bohatým obsahem aktivních ingrediencí.      
L-Arginin díky svým vlastnostem stimuluje mikrocirkulaci 
v kůži, pomáhá zvyšovat  průtok krve do tkání penisu a 
pomáhá optimalizovat absorci dalších látek.

Intimate spray lengthening the duration of sexual inter-
course. The optimal combination of active ingredients 
increases the possibility of control over ejaculation, en-
suring satisfaction with the possibility of longer sexual 
intercourse. The addition of guarana and caffeine is 
stimulating. 

INTIMATE COSMETICS FOR MEN / INTIMNÍ KOSMETIKA PRO MUŽE
50 ml special sprays / speciální spreje

Intimní sprej prodlužující délku pohlavního styku.            
Optimální kombinace aktivních látek zvyšuje schopnost 
kontroly nad ejakulací, čímž zajišťuje spokojenost s 
možností delšího sexuálního styku. Díky guaraně a       
kofeinu povzbuzuje. 

Functional intimate spray for strengthening erection and 
boosts energy. The special combination of active ingredi-
ents results in better blood circulation to genitals,               
increasing sexual efficiency, and the highest dose of   
guarana and caffeine on the market stimulates.

Funkční intimní sprej pro zlepšení erekce a zvýšení        
energie. Speciální kombinace aktivních látek napomáhá 
lepší cirkulaci krve do genitální, zvyšuje sexuální výkon-
nost a povzbuzuje díky vysoké dávce guarany a kofeinu. 

MAXILONG SPRAY DELAY SPRAY POTENCY SPRAY

L-ARGININ, GINSENG ROOT EXTRACT, GUARANA, 
AVENA SATIVA, HUMULUS LUPULUS, MENTHOL, 
URTICA DIOICA 

GUARANA, CAFFEINE, GINGKO BILOBA, MENTHOL, 
PEPPERMINT OIL, MENTHA PIPERITA LEAVES        
EXTRACT 

L-ARGININ, GINSENG ROOT EXTRACT, GUARANA, 
CAFFEINE, GINKGO BILOBA, HUMULUS LUPULUS 



bestsellerbestseller

Intimate gel strengthening experiences and orgasm of 
women. Due to the content of active ingredients it is     
distinguished by its stimulating effect by improving the 
blood supply to the tissues of intimate areas. It strength-
ens experiences of women and men, and makes it easier 
to achieve orgasm by women. 

Intiní gel zvyšující prožitek a orgasmus u žen. Díky 
obsahu účinných látek se vyznačuje stimulačním       
efektem zvyšujícím tok krve do oblasti intimních partií. 
Zvyšuje tak prožitek mužů i žen a usnadňuje ženám 
dosažení orgasmu.

Tightening-up and flexibilising gel for vaginal walls
Due to the active ingredients it shows the tightening-up 
and flexibilising properties for vaginal walls. "Virgin 
effect" strengthens the experiences of both women and 
men, and makes it easier to achieve orgasm by women 
through intensive stimulation. 

INTIMATE COSMETICS FOR MEN / INTIMNÍ KOSMETIKA PRO ŽENY
150 ml special gels / speciální gely

Zpevňující a flexibilizující gel pro vaginální stěny. Díky 
aktivním složkám má kladý vliv na zpevnění a flexibilitu 
vaginálních stěn. Tzv. “panenský efekt” zvyšuje prožitek 
žen i mužů a usnadňuje ženám díky intenzivnější       
stimulaci dosáhnout orgasmu.

Firming gel for breast with enlarging PUSH UP effect.
Due to this unique PEARL&VOLUPLUS™ formula the gel 
effectively restores the correct contour and shape of 
breasts by the lifting effect and counteracting the gravity.  

Zpevňující gel pro porpsí, obohacený o PUSH UP efekt. 
Díky unikátnímu PEARL&VOLUPLUS™ složení gel 
efektivně obnovuje obrysy a tvar poprsí pomocí             
liftingového efektu a napomáhá působení proti        
gravitaci.

L-ARGININ, GINSENG ROOT EXTRACT L-ARGININ, HAMAMELIS VIRGINIANA, AESCULUS 
HIPPOCASTANUM EXTRACT, 

PEARLS, MARIGOLD EXTRACT, FUCUS EXTRACT,    
D-LIMONEN 

LibidoUP GEL TightUP GEL BraUP GEL



bestseller

Intimate sprej strengthening experiences and orgasm of 
women. Due to the content of active ingredients it is     
distinguished by its stimulating effect by improving the 
blood supply to the tissues of intimate areas. It strength-
ens experiences of women and men, and makes it easier 
to achieve orgasm by women. 

Intiní sprej zvyšující prožitek a orgasmus u žen. Díky 
obsahu účinných látek se vyznačuje stimulačním       
efektem zvyšujícím tok krve do oblasti intimních partií. 
Zvyšuje tak prožitek mužů i žen a usnadňuje ženám 
dosažení orgasmu.

Tightening-up and flexibilising sprej for vaginal walls
Due to the active ingredients it shows the tightening-up 
and flexibilising properties for vaginal walls. "Virgin 
effect" strengthens the experiences of both women and 
men, and makes it easier to achieve orgasm by women 
through intensive stimulation. 

INTIMATE COSMETICS FOR MEN / INTIMNÍ KOSMETIKA PRO ŽENY
50 ml special sprays / speciální spreje

Zpevňující a flexibilizující sprej pro vaginální stěny. Díky 
aktivním složkám má kladý vliv na zpevnění a flexibilitu 
vaginálních stěn. Tzv. “panenský efekt” zvyšuje prožitek 
žen i mužů a usnadňuje ženám díky intenzivnější       
stimulaci dosáhnout orgasmu.

LibidoUP SPRAY TightUP SPRAY

L-ARGININ, GINSENG ROOT EXTRACT L-ARGININ, HAMAMELIS VIRGINIANA, AESCULUS 
HIPPOCASTANUM EXTRACT, 



bestseller

Intimate gel with Aloe Vera for optimum slippage,       
preventing from abrasion and irritation. With Aloe Vera 
extract, it characterises with its soothing effect. Gel is 
also suitable for intimate massage

Intiní gel s Aloe Vera zajištující optimální kluzkost, 
zabraňujete tak oděrkám a podráždění. Díky extraktu z 
Aloe Vera má zklidňující účinek. Vhodný také na intimní 
masáže.

Very efficient and silky smooth moisturising gel. It does 
not leave stains. Due to the dense formula, it provides ex-
ceptional slippage to prevent from abrasion and irrita-
tion. Through proper moisturising, it improves the per-
ception of sensations for both partners.

INTIMATE COSMETICS / INTIMNÍ KOSMETIKA 
50/150 ml intimate gels based on water / intimní gely na vodní bázi

ALOE VERA LUBE AQUA EXTREME LUBE AQUA SLIDE OIL LUBE

Velmi účinný a hedvábně hladký intimní  lubrikační gel.                   
Nezanechává skvrny. Díky svému složení poskytuje 
výjimečnou kluzkost, čímž zabraňuje oděrkám a 
podráždění. Díky správné hydrataci zlepšuje prožitek 
pro oba partnery.

Intimate oil based on water with Aloe Vera for optimum 
slippage, preventing from abrasion and irritation. With 
Aloe Vera extract, it characterises with its soothing effect. 
Gel is also suitable for intimate massage

Inimní sprej na na vodní bázi s vlastnostmi olejíčku s 
Aloe vera pro optimální kluzkost, zabraňujete tak 
oděrkám a podráždění. Díky extraktu z Aloe Vera má 
zklidňující účinek. Vhodný také na intimní masáže.

Size / velikost: 150 ml Size / velikost: 150 ml Size / velikost: 50 ml



Intimate gel with scent of milk chocolate based on water  
for optimum slippage, preventing from abrasion and   
irritation. Gel is also suitable for intimate massage and 
has delicate heat effect.

Intimní gel s vůní mléčné čokolády na vodní bázi pro  
optimální kluzkost, čímž zabraňuje oděrkám a 
podráždění. Gel je vhodný na intimní masáže a má 
jemný prohřívací efekt.

Intimate gel with scent of juicy raspberries based on 
water  for optimum slippage, preventing from abrasion 
and   irritation. Gel is also suitable for intimate massage 
and has delicate heat effect.

INTIMATE COSMETICS / INTIMNÍ KOSMETIKA 
150 ml intimate gels based on water / intimní gely na vodní bázi

CHOCORAL TASTY LUBE RASPBERRY TASTY LUBE LOLLYPOP TASTY LUBE

Intimní gel s vůní šťavnatých malin na vodní bázi pro  
optimální kluzkost, čímž zabraňuje oděrkám a 
podráždění. Gel je vhodný na intimní masáže a má 
jemný prohřívací efekt.

Intimate gel with scent of lollypop based on water  for 
optimum slippage, preventing from abrasion and irrita-
tion. Gel is also suitable for intimate massage and has 
delicate heat effect.

Intimní gel s vůní lízátka na vodní bázi pro  optimální 
kluzkost, čímž zabraňuje oděrkám a podráždění. Gel je 
vhodný na intimní masáže a má jemný prohřívací efekt.

Aroma: chocolate / čokoláda Aroma: raspberry / maliny Aroma: lollypop / lízátko



bestseller

Intimate gel perfect for pre-play and intimate massage. 
Due to its unique formula, it provides the optimal slip-
page, preventing from abrasions and irritation and has 
delicate aphrodisiac heat effect.

Intimní gel perfektní na předehru a intimní masáže. Díky 
svému jedinečnému složení poskytuje ideální kluzkost, 
čímž zabraňuje oděrkám a podráždění a navíc       
poskytuje afrodiziakální prohřívací efekt.

HOTUP MASSAGE LUBE SLIDE4EVER SILICONE LUBE 4FISTING LUBE

Very efficient and long-lasting moisturising intimate gel 
based on silicone. Due to its unique formula, it provides 
the optimal slippage, preventing from abrasions and    
irritation even in the most extreme conditions (e.g.       
underwater).

INTIMATE COSMETICS / INTIMNÍ KOSMETIKA 
150 ml intimate gels based on cosmetics glycerine and silicon / intimní gely na bázi glycerinu a silikonové

Velmi účinný hydratační intimní silikonový gel s dlouhou 
výdrží. Díky svému unikátnímu složení poskytuje           
optimální kluzkost, čímž zabraňuje oděrkám a 
podráždění i při extrémních podmínkách (např. pod 
vodou)

Most efficient and long-lasting intimate gel based on sili-
cone. Due to its unique formula, it provides the optimal 
slippage, preventing from abrasions and irritation even 
in the most extreme conditions (e.g. fisting, BDSM, un-
derwater).

Nejúčinější intimní silikonový gel s dlouhou výdrží. Díky 
svému unikátnímu složení poskytuje optimální kluzkost, 
čímž zabraňuje oděrkám a podráždění i při extrémních 
podmínkách (např. fisting, BDSM, pod vodou).

cosmetic glycerine / kosmetický glycerin silicone gel / silikonový gel silicone gel / silikonový gel


