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Orgasmic Touch aromatyzowany olejek intymny Raspberry
150ml
 

Cena: 31,74 PLN

Opis słownikowy

Gramatura ml

Pojemność 150

Producent Love Stim

Opis produktu
 

Żel do masażu z prawdziwymi feromonami sensfeel. Takiego żelu jeszcze nie było w LoveStim. 

Feromony o nazwie sensfeel zmieniają wszystko w dotychczasowym masażu erotycznym. Teraz wejdziesz na kolejny poziom
podniecenia. To wszystko dzięki potężnym feromonom sensfeel. 

Sensfeel™ to substancja aktywna, która ma na celu zwiększenie  atrakcyjności seksualnej oraz poprawę pewności siebie w relacjach
towarzyskich, poprzez stymulowanie syntezy naturalnych feromonów płciowych. W przeprowadzonym przez firmę badaniu stwierdzono
nawet ok. trzykrotnie wyższe stężenie androstadienionu w sebocytach, które zostały poddane działaniu Sensfeel™ w porównaniu z
próbką kontrolną. 

Orgasmic Touch to wyjątkowa linia marki LoveStim. Są to gęste żele o miodowej konsystencji. Żele przeznaczone do masażu
erotycznego, stymulują, wzmacniają podniecenie obojga kochanków, a także stanowią doskonałe nawilżenie podczas stosunku. Ten
wyjątkowy żel ma dodatkowy atut, którego nie mają inne. Zawiera prawdziwe feromony SENSFEEL.  

ORGASMIC TOUCH TO ŻEL NIEZASTĄPIONY W KAŻDEJ SYPIALNI: 
• Wysokiej jakości żel do masażu erotycznego o miodowej konsystencji
• Nuta zapachowa działa na zmysły
• Zawartość prawdziwych feromonów SENSFEEL zamieni masaż w coś o niespotykanych dotąd doznaniach
• Dodatkowa stymulacja przy masażu miejsc intymnych
• Idealny na grę wstępną rozpala podniecenie pary
• Działa tak samo na kobiety i mężczyzn
• To także wysokiej jakości lubrykant waginalno-analny
• Doskonale współpracuje z prezerwatywami każdego rodzaju
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• Może być używany z gadżetami erotycznymi
• Nie pozostawia plam
• Lekko rozgrzewający
• Dosłownie idealny do gry wstępnej
• Można masować nim całe ciało lub tylko miejsca intymne
• Nie pieni się, pobudza i pozostawia nieziemski zapach

Masaż żelem z serii ORGASMIC TOUCH tworzy niesamowity klimat w sypialni. Te żele pomagają pobudzić wszystkie zmysły co z kolei
wzmacnia, potęguje doznania. ORGASMIC TOUCH to maksymalny poślizg, długotrwałe działanie oraz idealna mokrość bez lepkości. Ten
żel to także bezpieczeństwo dla najbardziej delikatnych kobiet. Nie uczula i nie podrażnia. Nie uszkadza prezerwatyw. Przyśpiesza
orgazm u kobiet, a mężczyznom pozwala się odprężyć co z kolei orgazm oddala. Bezpieczeństwo i pewność jaką daje ten żel
przyczyniają się do całkowitego odpłynięcia w uniesieniach seksualnych. To wszystko skutkuje doskonałym seksem. Lekkie właściwości
rozgrzewające pobudzają krążenie w intymnych częściach ciała kobiet jak i mężczyzn, co czyni je bardziej wrażliwymi na dotyk, a sam
seks staje się zupełnie innym niż do tej pory przeżyciem. Łechtaczka nawilżona tym wspomagającym orgazm żelem może być długo i
intensywnie stymulowana, bez żadnych obaw o otarcia. Delikatna skóra sromu i odbytu może być poddawana bardzo szybkim i pewnym
ruchom całkowicie bezpiecznie.  

ORGASMIC TOUCH Tworzy pewnego rodzaju warstwę ochronną, która otacza ścianki pochwy jak i penisa. Warstwa ta nie dopuszcza do
żadnych podrażnień. Warstwa ta także wzmacnia wszelkie doznania dając możliwość pewnych szybkich ruchów, długo i długo aż do
końca. 

Żel ORGASMIC TOUCH jest całkowicie bezpieczny dla prezerwatyw, nie uszkadza ich. Doskonale współpracuje z wszelkiego rodzaju
gadżetami. Możesz go używać z wibratorami silikonowymi, szklanymi, żelowymi. Da także doskonałą przyjemność z wszelkiego rodzaju
korkami czy koralikami analnymi. Często wybierany przez miłośników całodniowego noszenia korków analnych. Mając pod ręką
ORGASMIC TOUCH, możesz przygotować romantyczny wieczór z masażem stóp na początek... a później reszty ciała....
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