SUGESTÃO DE PAUTA: PRAZER PARA
TODOS OS DIAS!
Apesar do dia 06/09 parecer uma data bastante sugestiva para quem
curte um momento íntimo com o parceiro, todo mundo sabe que sexo, prazer e
experiências picantes a dois não precisam de um dia e nem hora certa para
acontecer, não é mesmo?
Pensando nisso a boutique erótica Temperos Pessoais apresenta uma
série de sugestões de produtos que vão contribuir muito para suas noites e
dias inesquecíveis ao lado do seu parceiro. E quer saber a parte boa? Todos
esses itens estarão com 10% de desconto entre os dias 1 e 9 de setembro pelo
site temperospessoais.com.br.
Confira!

CÁPSULA VIBRATÓRIA BLUE BUNNY– R$ 95,00
A cápsula vibratória
Blue Bunny, apesar da
aparência fofa de coelhinho,
possui
10
funções
poderosas, entre vibração e
pulsação. Funciona assim: as
orelhinhas do coelho vibram,
podendo ser utilizado na
parte íntima externa ou
interna, proporcionando a
você diversas opções para
atingir
rapidamente.
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Além disso, possui um pequeno e leve controle que facilita o uso,
tornando mais fácil o ajuste da intensidade do seu prazer.

CLIMAX KIT NEON PINK – R$ 75,00
A Clímax é uma das
melhores linhas de produtos
eróticos
do
mercado.
Para
aproveitar ainda mais essa gama, a
Temperos Pessoais disponibiliza a
você o Climax Kit Neon Pink, um
compilado de artigos para animar
seus dias. Nessa delícia de
conjunto você encontrará um
potente vibrador clássico, um anel peniano, uma capa texturizada para
vibrador, para aumentar ainda mais o seu prazer, e um anel peniano vibratório.
Ou seja, tudo o que o que você precisa para apimentar seus dias e atingir
orgasmos intensos! Essa dica vale como presente para o parceiro, já que o kit
é um completo arsenal para as noites quentes a dois.

CLIMAX GEMS RUBY RIPPLE – 165,00
Esse incrível estimulador de
silicone possui torções, fazendo
com que o contato com a parede
vaginal torne a sua utilização muito
mais intensa e bem explorada.
Como se não bastasse, além de
propiciar deliciosas sensações por
conta da textura, o Clímax Gems
Ruby Ripple também possui uma
potente vibração capaz de levar
você à loucura! Esse item se destaca dos demais artigos da linha por

apresentar um tamanho maior do que os outros. O Ruby Ripple possui 19cm
de pura satisfação!

SOBRE A TEMPEROS PESSOAIS
A boutique erótica online Temperos Pessoais é uma loja de produtos voltados
ao bem estar sexual, que conta sempre com novidades e artigos de grande
qualidade, como géis, vibradores, estimuladores, anéis vibratórios, próteses,
preservativos e demais acessórios. A plataforma possui uma interface bastante
intuitiva, facilitando a busca por produtos, além de diversas formas de
pagamento, parcelamento e total discrição na entrega.
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