
 
BRAND SERVICE SIBORENKO PTASZYŃSKI SIERADZKI

SPÓŁK
Chełmska 50/77, Warszawa

669304080
 
 

LollyPop Tasty Lube żel intymny o zapachu lizaka
wiśniowego 150ml
 

Cena: 38,39 PLN

Opis słownikowy

Gramatura ml

Pojemność 150

Producent Lovely Lovers

Opis produktu
 

Wiśniowo-lizakowa rozkosz

Zmysłowy żel intymny o zapachu wiśniowego lizaka pozwoli doświadczać przyjemności wszystkimi zmysłami. Żel LL LollyPop cechuje
ekscytujący aromat lizaka, który szczególnie działa na wrażliwe kobiece zmysły. Pozwala czerpać pełnię rozkoszy z miłości francuskiej,
zmysłowego intymnego masażu czy tradycyjnego zbliżenia w romantycznej  atmosferze. Nie bez znaczenia jest zmysł dotyku. Dzięki
formule  CHERRY LOLLYPOP żel subtelnie rozgrzewa miejsca intymne potęgując doznania i naturalne nawilżenie. Ten jedwabiście
nawilżający lubrykant na bazie wody już nawet w niewielkiej ilości pozwoli zapomnieć o problemie suchości wrażliwych miejsc
intymnych. Dodatkowo zapewnia długotrwały poślizg zapobiegając otarciom i podrażnieniom. Wyjątkowo efektywne nawilżenie sprawi,
że każdy dotyk będzie skutkował jeszcze większą rozkoszą, a aromatyczny zapach wiśniowego lizaka wypełni sypialnię pożądaniem na
cały wieczór.

Zalety LL LollyPop Tasty Lube:
- intensywny zapach wiśniowego lizaka
- delikatny efekt ciepła dzięki formule CHERRY LOLLYPOP
- stworzony z myślą o seksie oralnym i masażu intymnym
- pobudza strefy erogenne wzmacniając doznania
- wprowadza romantyczną atmosferę
- rozpala wszystkie zmysły
- wzmaga pożądanie
- nie plami, łatwy do zmycia
- bardzo efektywnie nawilża
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Ze względu na wszystkie wyżej wymienione zalety to właśnie LL LollyPop Tasty Lube jest jednym z najchętniej wybieranych żeli
wodnych z całej oferty LOVELY LOVERS.

W czym sprawdza się najlepiej?

Lovely Lovers LollyPop Tasty Lube jest formułą stworzoną z myślą o wszystkich szukających niecodziennego urozmaicenia i
nastrojowej atmosfery w sypialni. Można jednak wskazać kilka głównych cech żelu, które wyróżniają go spośród innych produktów:

• ZAPACH WIŚNIOWEGO LIZAKA: zmysłowy zapach pozwoli miło zaskoczyć partnerkę/partnera i nadać nowy wymiar przyjemności ze
zbliżenia, a długo utrzymujący się romantyczny aromat będzie uwalniać w powietrzu miłosną atmosferę
• POTĘGUJE DOZNANIA: formuła CHERRY LOLLYPOP subtelnie rozgrzewa strefy intymne potęgując doznania i naturalne nawilżenie
• MIŁOŚĆ FRANCUSKA: intensywny zmysłowy wiśniowo-lizakowy zapach  zwiększa ochotę kochanków na tak przyjemne igraszki jak
miłość oralna

BESTSELLER wśród żeli oralnych!

Produkty LOVELY LOVERS ze smakowej serii Tasty Lube (RASPBERRY, LollyPop, CHOCORAL) 150ml są najchętniej wybieranymi żelami
oralnymi w swojej kategorii. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie setki zadowolonych  klientów. Dlatego seria Tasty Lube została oznaczona
certyfikatem "Nr 1 sprzedaży" w kategorii: ORALNE LUBRYKANTY. Te 3 żele zasłużyły na to miano, dzięki najwyższej sprzedaży oraz
pochlebnym opiniom kupujących. 

Wybierając LOVELY LOVERS masz pewność, że produkt jest:
• oparty na unikalnym i przebadanym składzie opracowanym przez najlepszych technologów
• testowany dermatologicznie i bezpieczny dla zdrowia
• skuteczny co potwierdza LAUR KONSUMENTA - ODKRYCIE ROKU 2014!
• najwyższej jakości co potwierdza zwycięstwo w ZŁOTEJ SIÓDEMCE branży kosmetycznej 2015
• zarejestrowany w CPNP (Cosmetic Products Notification Portal)
• wytwarzany według farmaceutycznego standardu GMP (ang. Good Manufacturing Practice)
• sprawdzony przez tysiące zadowolonych klientów

SMAKOWA REWOLUCJA

LL LollyPop należy do smakowitej linii żeli intymnych TASTY Lube marki LOVELY LOVERS, która jest polecana m.in. w walentynkowych
wydaniach takich magazynów jak:
- COSMOPOLITAN (02/2017) w artykule "SMAK PRZYJEMNOŚCI" 
- JOY (02/2017) w artykule "KOLEKCJA DLA ZMYSŁÓW"

Lubrykant na bazie wody

Żel intymny LL LollyPop Tasty Lube został stworzony na bazie wody. Skutkuje to pełnym bezpieczeństwem dla skóry, nie wywołując
uczuleń. Ponadto nie pozostawia plam oraz może być stosowany z prezerwatywami oraz akcesoriami erotycznymi.

SPOSÓB UŻYCIA: Przekręcić pompkę do pozycji OPEN. Nanieść pożądana ilość żelu na miejsca intymne. Czynność tą można powtarzać
wielokrotnie. Żel może być stosowany z prezerwatywą oraz z akcesoriami.

NOWA PERŁOWA SERIA = Farmaceutyczna butelka

Najnowszą edycję produktów LOVELY LOVERS wyróżniają specjalne perłowe butelki z certyfikatem ISO 9001, ISO 15378 i ISO 15593.
Dzięki temu spełniają one wyśrubowane normy opakowań produktów leczniczych i Dobrej Praktyk Wytwarzania (GMP).

Zalety zastosowanego perłowego materiału PET:
• grube ścianki odpowiadają za odpowiednią temperaturę produktu wewnątrz (latem ograniczają nagrzewanie masy, a zimą zapobiegają
nadmiernemu wychłodzeniu)
• perłowa powłoka odbija promienie UV,
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• odporny na mechaniczne uszkodzenia.

Gwarantuje to wymaganą stabilizację produktu i składników aktywnych w nim zawartych. Dodatkowo dzięki zastosowaniu wysokiej
jakości precyzyjnego dozownika można dokładnie dozować ilość żelu. Pompka ma funkcję OPEN/CLOSE zapobiegającą
przypadkowemu wylaniu się zawartości.

LOVELY LOVERS – the Art of Love

Marka LOVELY LOVERS jest efektem pracy specjalistów z całej Europy. Technolodzy za cel postawili sobie stworzenie unikalnych i
skutecznych formuł w przystępnej cenie. Dzięki temu powstała linia kosmetyków i suplementów diety dla wymagających odbiorców
ceniących sobie najwyższą jakość życia intymnego. Wszystkie produkty są przetestowane dermatologicznie, wyprodukowane wedle
farmaceutycznych norm GMP (ang. Good Manufacturing Practice) oraz zarejestrowane w KSIoK (Krajowy System Informowania o
Kosmetykach) / CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) / GIS (Główny Inspektorat Sanitarny). Najwyższe standardy kontroli nad
jakością i pochodzeniem surowców dają konsumentom pewność najwyższej jakości produktu i skuteczności potwierdzonej testami i
opiniami zadowolonych Klientów. Potwierdza to przyznana marce LOVELY LOVERS nagroda za zajęcie 1 miejsca w plebiscycie LAUR
KONSUMENTA - ODKRYCIE ROKU 2014 w kategorii "preparaty intymne" oraz wygrana w ZŁOTEJ SIÓDEMCE branży kosmetycznej 2015.

Potwierdzają to przyznane nagrody:

• 1-sze miejsce w plebiscycie LAUR KONSUMENTA - ODKRYCIE ROKU 2014 w kategorii "preparaty intymne",
CERTYFIKAT nr LO 02/04/2014 dla LOVELY LOVERS
• wygrana w ZŁOTEJ SIÓDEMCE Branży kosmetycznej 2015.
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