Calendário do Advento

SATISFYER

-

4x brinquedos da Satisfyer best-seller
1x Satisfyer App Toy Highlight
2x lingerie Penthouse best-seller
4x óleos lubrificantes e de massagem da Satisfyer
design elegante e de excelente qualidade para oferta

2021 é finalmente o ano do nosso quinto aniversário e, com mais
de 25 milhões de clientes satisfeitos em todo o mundo, a marca de bem-estar sexual alemã, Satisfyer, satisfaz os desejos dos
seus fiéis fãs e lança o primeiro calendário de Advento erótico.
Guarnecido com 24 brinquedos estimulantes, lingerie e produtos de drogaria, o calendário do Advento da Satisfyer é a
escolha ideal para mulheres e homens, bem como para solteiros e casais que queiram desfrutar de um pequeno luxo,
bem como de uma época do Advento cheia de sensualidade. Desde brinquedos com apps interativas a vibradores e
brinquedos anais e acessórios de Soft Bondage, este calendário inclui tudo o que possas desejar: por detrás de cada
porta, existe uma surpresa sedutora com a qual te poderás deleitar ou deixar desafiar.
O design elegante e decorativo do calendário do Advento torna-o um presente ideal para o teu ou os teus mais-que-tudo. Descobre o calendário do Advento da Satisfyer 2021 e faz do Natal uma festa sem fim para todos os sentidos.

calendário erótico do Advento

DESTAQUES DE PRODUTOS NO

Satisfyer Heat Climax com app

TAMBÉM PODE
PODE SER CONTROLADO COM A

GRATUITA

-

fabricado em silicone inócuo para o corpo
vibração e função de aquecimento inovadora
à prova de água (IPX7) para desfrutar na banheira
controlável com e sem a app gratuita Satisfyer Connect
formato ergonómico para estimulação anal ou do ponto G

Este vibrador em silicone inovador aquece de forma estimulante
e pode ser aquecido a 39 graus Celsius, enquanto que a vibração
muito potente massaja habilmente o ponto P ou o ponto G. Os programas podem ser controlados manualmente, através do painel de
controlo ou através da app Satisfyer Connect gratuita via Bluetooth. Premiada como a melhor app para telemóvel na feira de artigos
eletrónicos de consumo, CES, a app Satisfyer Connect oferece
100% de segurança de dados, um design de vibrações, uma função
de controlo remoto e muitas outras vantagens, para que possas
desfrutar de prazer despreocupado e de forma particularmente
variada.

TAMBÉM PODE
PODE SER CONTROLADO COM A

GRATUITA

Satisfyer Elastic Joy
-

ideal para utilização em parceria
10 ritmos de vibração variados
excecionalmente flexível para máxima variedade
motores controláveis separadamente para prazer individual

O Elastic Joy deleita-te em todas as posições imagináveis:
graças à flexibilidade, pode ser utilizado como anel peniano ou
vibrador de casal, embora também estimule qualquer outra
zona erógena. É o brinquedo unissexo ideal.

Satisfyer Pro 2+
TAMBÉM PODE
PODE SER CONTROLADO COM A

GRATUITA

-

10 ritmos de vibração variados
11 intensidades de ondas de pressão, de suave a intensa
à prova de água (IPX7) para desfrutar na banheira
mais de 25 milhões de clientes satisfeitos da Satisfyer em todo
o mundo
- motores controláveis separadamente para prazer individual
- Orgasmos perfeitos, através da estimulação clitoriana sem
contacto
Com o Satisfyer Pro 2+, um dos best-sellers internacionais
também está incluído no calendário do Advento: com a interação entre as famosas ondas de pressão da Satisfyer e os ritmos
vibratórios adicionais, este objeto impressiona pelo seu valor
intrínseco. Também visualmente, este brinquedo é, com as suas
curvas ergonómicas, um companheiro sexy para noites longas e
dias frios de inverno.

Satisfyer Masturbator Egg Bubble para homem
- extremamente elástico para o máximo prazer
- estruturado de forma estimulante para estimulação repleta
de prazer
- sem necessidade de lubrificante, graças ao material inovador
Com protuberâncias de estimulação e material macio e flexível,
o Satisfyer Masturbator Egg Bubble proporciona momentos de
êxtase absoluto. O material é particularmente elástico, o que
significa que podem ser estimulados tanto a glande como o
pénis. Graças à inovação do TPE hidroativo, não é necessário
lubrificante: um pouco de água é o suficiente para concretizar
as tuas fantasias mais loucas - ideal para experiências quentes,
quando estás em viagem.

Lingerie PENTHOUSE
-

Ouvert-Body No Taboo muito sensual
Bodystocking Wild Virus audaz e vistoso
Elogia a silhueta nos tamanhos S-L
Conforto ao usar, graças a materiais de excelente qualidade

A lingerie Penthouse incluída é perfeita para aquecer os dias
sensuais com muita sedução: o Ouvert-Body No Taboo cria cenários com toda a mestria e é uma verdadeira atração, enquanto que o Bodystocking Wild Virus, com os seus recortes sedutores e alças cruzadas, também garante noites mágicas.

Produtos de drogaria para mais diversão
durante o sexo
Para complementar o jogo erótico, o calendário do Advento
Satisfyer também contém uma seleção de produtos de drogaria
de excelente qualidade.
Óleos de massagem
- perfeitos para massagens eróticas
- fragrância de Natal afrodisíaca
- pele macia, graças a ingredientes nutritivos
Gel de orgasmo
- efeito de deslizamento durante muito tempo
- não causa manchas, por ser à base de água
- adequado para todos os brinquedos e preservativos
- orgasmos mais intensos, graças aos ingredientes estimulantes
Anal Relax Fluid
- ideal para utilização com brinquedos
- ligeiramente anestesiante, para um prazer anal relaxado

variação

MUITO MAIS

Além disso, esperam por ti vibradores, massajadores, brinquedos para os primeiros jogos BDSM e
muito mais para uma época de Advento repleta de
orgasmos. O primeiro calendário do Advento da Satisfyer é um presente ideal para solteiros e casais,
bem como para mulheres e homens, graças à compilação de produtos variados e ao design elegante.
Encomenda já o teu calendário do Advento erótico e
prepara-te para 24 dias repletos

DE MOMENTOS HO-HO-OOOOH!

