
TO NEJLEPŠÍ Z                              
   erotického adventního kalendáře

Satisfyer Heat Climax s aplikací

-  vyrobený z příjemného a šetrného silikonu
-  vibrace a inovativní funkce ohřívání
-  vodotěsné provedení (IPX7) pro potěšení ve vaně
-  lze ovládat pomocí bezplatné aplikace Satisfyer Connect nebo   
   bez ní
-  ergonomický tvar pro anální stimulaci nebo stimulaci bodu G

Inovativní silikonový vibrátor, který vás pořádně rozpálí a lze jej 
zahřát na vzrušujících 39 stupňů Celsia, zatímco silné vibrace 
budou masírovat bod P nebo bod G. Jeho programy lze ovlá-
dat ručně přes ovládací panel nebo pomocí bezplatné aplikace 
Satisfyer Connect s připojením přes Bluetooth. Aplikace Satisfyer 
Connect získala na veletrhu elektroniky CES ocenění pro nejlepší 
aplikaci pro mobilní telefony a nabízí 100% bezpečnost dat, mož-
nost vytváření vibračních programů, funkci dálkového ovládání 
i spoustu dalších výhod, díky kterým si můžete užívat rozmanité 
potěšení bez obav.

V roce 2021 je to konečně tady – německá značka Satisfyer, kte-
rá se stala pojmem pro sexuální wellness, slaví pětileté jubileum 
a více než 25 milionů spokojených zákazníků a plní přání svých 
věrných fanoušků, protože přichází se svým prvním erotickým 
adventním kalendářem. 

Adventní kalendář Satisfyer je naplněný 24 vzrušujícími pomůckami, kousky prádla a drogistickými výrobky a je ideální 
volbou pro ženy i muže, pro singles i páry, zkrátka pro všechny, kteří si chtějí něco dopřát a prožít smyslnou adventní 
dobu. Najdete tu vše, po čem může srdce zatoužit, od interaktivních pomůcek s ovládáním pomocí aplikace, přes vibrá-
tory až po anální pomůcky a příslušenství na soft bondage: za každými dvířky se ukrývá svůdné překvapení, které vám 
může přinést rozmazlování nebo i výzvu. 

Díky elegantnímu a dekorativnímu designu je adventní kalendář ideálním dárkem pro milovanou osobu – objevte spolu 
adventní kalendář Satisfyer 2021 a proměňte Vánoce v nikdy nekončící svátek pro všechny smysly. 
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-  4x nejprodávanější pomůcky Satisfyer

-  1x nejlepší pomůcka Satisfyer s ovládáním pomocí aplikace

-  2x nejprodávanější prádlo Penthouse

-  4x lubrikační a masážní olej Satisfyer

-  elegantní a kvalitní design, skvělé jako dárek

Satisfyer Elastic Joy

-  ideální pro partnerské použití
- 10 rozmanitých vibračních rytmů
-  mimořádně ohebný pro maximální rozmanitost
-  motorky s oddělením ovládáním pro individuální rozkoš

Model Elastic Joy vás bude rozmazlovat v jakékoli myslitelné po-
loze: díky jeho ohebnosti ho můžete použít jako erekční kroužek 
nebo jako partnerský vibrátor, dokáže však stimulovat i jakou-
koli jinou erotogenní zónu – ideální unisexová pomůcka.
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SATISFYER 
  Adventní kalendář



Drogistické výrobky pro více zábavy při sexu

K doplnění milostných her obsahuje adventní kalendář kromě 
toho také kvalitní výběr drogistických výrobků.

Masážní oleje
-  perfektní pro erotické masáže
-  afrodiziakální, vánoční vůně
-  jemná pleť díky pečujícím látkám

Orgasmus Gel
-  dlouhotrvající kluznost
-  beze skvrn díky složení na bázi vody
-  vhodný pro všechny pomůcky a kondomy
-  intenzivnější orgasmy díky stimulujícím obsaženým látkám

Anal Relax Fluid 
-  ideální pro použití s pomůckami
-  mírně znecitlivující účinek pro uvolněnou anální rozkoš

Kromě toho na vás čekají vibrátory, masážní pomůcky, 
pomůcky pro první BDSM hrátky a mnoho dalšího pro ad-
ventní dobu plnou vyvrcholení. První adventní kalendář 
Satisfyer je díky rozmanitému výběru výrobků a elegantní-
mu designu ideálním dárkem pro singles i páry a pro ženy 
i muže.

Objednejte si svůj erotický adventní kalendář a připravte 
se na 24 dní plných 

„HO-HO-OOOOH“!

JEŠTE VÍCE
                               rozmanitosti

Masturbační vajíčko Satisfyer Bubble pro muže

-  extrémně pružné pro maximální potěšení
-  vzrušující struktura pro stimulaci plnou rozkoše
-  díky inovativnímu materiálu není nutné používat lubrikant

Masturbační vajíčko Satisfyer Bubble přináší mužům díky sti-
mulačním nopkům a pružnému, poddajnému materiálu chvíle 
absolutní extáze. Materiál je mimořádně pružný, a dokáže tak 
stimulovat jak žalud, tak i celý penis. Díky inovativnímu hyd-
roaktivnímu materiálu TPE není nutné používat lubrikant: stačí 
trocha vody a vaše nejdivočejší fantazie se mohou stát skuteč-
ností – ideální pro žhavé zážitky na cestách.

Prádlo PENTHOUSE 

-  smyslné body s otvory No Taboo  
-  svůdné body s punčochami Wild Virus
- lichotí postavě, univerzální velikost S–L
- velmi pohodlné díky kvalitním materiálům

Oba kousky prádla Penthouse, které adventní kalendář obsahu-
je, jsou dokonalým prostředkem k rozpálení vášně a smyslnému 
svádění: v body s otvory No Taboo se dokonale uplatní křivky 
těla, body s punčochami Wild Virus se svůdnými prostřihy a pře-
kříženými pásky je další zárukou magických nocí.

Satisfyer Pro 2+

-  10 rozmanitých vibračních rytmů
-  11 stupňů intenzity tlakových vln, od jemných po intenzivní
-  vodotěsné provedení (IPX7) pro potěšení ve vaně
-  více než 25 milionů uspokojených zákazníků Satisfyer po 
    celém světě
-  motorky s oddělením ovládáním pro individuální rozkoš
-  úžasné orgasmy díky bezdotykové stimulaci klitorisu

Model Satisfyer Pro 2+ je jedním z mezinárodně nejprodáva-
nějších výrobků v adventním kalendáři. Co se vnitřního vyba-
vení týče, vyznačuje se tento klenot skvělou souhrou slavných 
tlakových vln Satisfyer a doplňujících vibračních rytmů. Jeho 
ergonomické křivky však také skvěle vypadají a předurčují jej k 
tomu, aby se z něj stal sexy společník na dlouhé večery a chlad-
né zimní dny.
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