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INTT COSMÉTICOS,
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deliciosas de vibração.

LANÇAMENTOS

ELIXIR SEDUÇÃO

120ml
Hidratante 10 em 1, com fragrância
afrodisíaca e efeito acetinado. Cabelos: ação
antifrizz, pós-coloração, filtro UV, repara as
pontas e desembaraça os fios. Aplique no
cabelo seco ou molhado e espalhe ao longo
dos fios (não precisa de enxágue). Pele:
efeito calmante e revigorante. Aplique no
local desejado e espalhe.

LADY GOOZA
ATRAÇÃO FATAL

120ml
Óleo tantra com aroma
afrodisíaco de algodão doce,
que equilibra as energias
e desperta os instintos
mais profundos. Explore as
principais zonas erógenas e
eleve o nível das preliminares.

15g
Excitante feminino revolucionário
com sabor de tutti-frutti que provoca
sensações de calor, pulsação e
vibração, além de lubrificar e tonificar
a vagina. Com sua ponta vibratória,
estimula intensamente o clitóris,
levando a mulher ao ápice do prazer.
Aplique no clitóris, faça movimentos
circulares com a ponta vibratória e
depois alterne, estimulando a região.
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LANÇAMENTOS

FRUIT SEXY
ALGODÃO DOCE
LAMBUZE

50g
Gel beijável com efeito térmico,
que pode ser usado na massagem
ou sexo oral. Deixe seu momento a
dois muito mais saboroso e divertido.
Disponível no sabores:
Algodão Doce, Aperol, Banana
Com Canela, Chiclete, Chocolate,
Chocomenta, Menta, Morango Com
Champagne, Neutro, Uva e Vodka com
Energético.
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40ml
Gel corporal térmico, ideal
para sexo oral e massagem. O
gel é beijável com leve efeito
quente e sabor de algodão
doce. Aplique em qualquer
parte do corpo.

LUMIÈR
INTTIMUS

30ml
Clareador de manchas da pele.
Possui fórmula exclusiva, com
efeito rápido e duradouro,
corrige as diferenças de
tonalidade da pele, deixando-a
iluminada e uniforme. Aplique
na pele limpa e seca, à noite,
com movimentos circulares,
até a completa absorção.
Nas áreas expostas ao Sol, é
indicado o uso de filtro solar.

VIBRATION!
EXTRAFORTE CHICLETE
17ml
Vibrador líquido com efeitos térmico,
pulsante e vibrante, na nova versão
POWER e sabor de chiclete. Beijável e
unissex, o produto pode ser usado nas
preliminares e na hora do sexo. Age
por aproximadamente 30 minutos.
Modo de uso: 2 borrifadas no clitóris ou
1 borrifada no pênis, dependendo da
sensibilidade do homem.

MEU PRIMEIRO ANAL

Kit feito especialmente para o primeiro sexo
anal. Composto de 3 produtos:
• Gloss anal (8ml)
Gloss com um sabor maravilhoso de
blueberry para deixar a região doce e com
um efeito “ice”. Aplique 3 gotas no ânus e
faça as preliminares.
• Gel Dessensibilizante(8ml)
Gel próprio para tirar o incômodo do sexo
anal, garantindo o prazer. Aplique 3 gotas no
ânus alguns minutos antes do sexo anal.
• Gel Lubrificante (8ml)
Gel à base de água, que pode ser usado em
abundância para facilitar o prazer com gosto
de blueberry. Aplique no pênis e ânus antes
do sexo anal.
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MASSAGEM

Pêssego

VELAS
BEIJÁVEIS

30g
Vela beijável para massagem
que desliza perfeitamente pelo
corpo. Acenda o pavio e deixe a
vela derreter por cinco minutos,
apague o pavio e espalhe o
produto derretido sobre o corpo
de seu parceiro ou parceira.
Pode ser usada na masturbação
e lubrificação.

Caipirinha

Jasmim

Baunilha

Ylang-Ylang

VELAS ALLUMER

90g
Velas que proporcionam uma massagem
altamente envolvente. Acenda o pavio e deixe a
vela derreter por cinco minutos, apague o pavio
e espalhe o produto derretido sobre o corpo de
seu/sua parceiro (a). Produto não beijável.

Menta
Morango

PÉROLAS IN LOVE

17ml
A delicadeza das pérolas e a
sensualidade de um gel siliconado vão
levar a masturbação a outro patamar.
No homem: passe o gel no pênis,
enrole o colar e faça movimentos de
masturbação. Na mulher: passe o
gel no clitóris, estique o colar e faça
movimentos para cima e para baixo.
Introduza o colar no canal vaginal e
retire-o lentamente.

Nutella
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SEXY HONEY

100ml
Gel super-hidratante com
aroma de mel, para massagens
relaxantes e energizantes.
Aplique em abundância no
local desejado e massageie.
O produto hidrata e traz um
toque aveludado à pele.

INTT RU

150ml
Gel altamente concentrado que
proporciona um impacto único
nas preliminares, massagem e
lubrificação. Aplique em abundância
no local desejado e massageie. O
produto pode ser usado com ou sem
água. Pode ser usado na masturbação
e na penetração. Produto não beijável.

ANIMALS E SAUVAGE

PEACH DREAM
EXPLOSION

50ml
Mousse efervescente para
massagem com aroma
de pêssego. Coloque a
quantidade desejada no local
e espalhe com as mãos ou
com o próprio corpo. Não
utilize na região íntima.

ANGHEL EXPLOSION
PHEROS

50ml
Mousse efervescente para
massagem, inspirado no perfume
Angel. Coloque a quantidade
desejada no local e espalhe com as
mãos ou com o próprio corpo. Não
utilize na região íntima.

130ml
Óleos de massagem inspirados
na filosofia das tigresas brancas.
Aplique em abundância no local
desejado e massageie. Pode ser
usado também na masturbação.
Produto não beijável. Uso externo.
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SEXO ORAL

FRUIT SEXY

40ml
Gel corporal térmico, ideal para sexo
oral e massagem. Aplique em qualquer
parte do corpo. O gel esquenta ou
esfria, dependendo do sabor.
Produto beijável e disponível em
vários sabores.
Sabores: Ice, Energético, Morango
com Champagne, Caipirinha, Melancia,
Menta, Tutti-frutti, Uva, Chocolate,
Framboesa, Amarula, Maracujá, Doce
de leite com brownie e Cola.
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Caipirinha

Melancia

Menta

Uva

Tutti-Frutti

Chocolate

Ice

Amarula

Framboesa

Maracujá

Morango
com Champagne

Energético

INTT SACHÊ

5g
Versão em sachê
do Intt Gel Corporal,
mais prático e econômico.

Cola

ORAL ME!

15ml
Aromatizante e antisséptico para
o beijo ou sexo oral. Aplique na
boca, antes do beijo ou nas regiões
íntimas, antes do sexo oral.

Doce de Leite
com Brownie
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BEM-ESTAR

SABONETE CORPORAL
MASCULINO

SABONETE
CORPORAL FEMININO

150ml
Sabonete masculino com fragrância
suave, afrodisíaca e energizante, que
desperta os sentidos do homem,
além de proporcionar uma agradável
sensação de limpeza, refrescância
e bem-estar.

IN-H

150ml
Sabonete feminino com aroma altamente
afrodisíaco de Ylang-Ylang, que aguça a
sensualidade da mulher, além de uma suave
textura e frescor. Em sua fórmula contém
barbatimão, com ação adstringente.

INTTCARE

50ml

Grátis uma toalhinha
desidratada

50ml
Espuma de higiene íntima unissex, com
aroma de Ylang-Ylang e ação afrodisíaca.
Em embalagem prática e sem necessidade
de enxágue, o produto é ideal para ser
usado no dia a dia. Modo de uso: aperte a
válvula sobre um lenço ou papel e aplique
sobre a região genital externa.

Grátis uma toalhinha
desidratada

LIMPA TOYS

120ml
Higienizador à base d’água, com ativos
e sabão líquido específico para limpeza
dos brinquedos sexuais (toys), mantendo
sua durabilidade e funcionalidade,
além de prevenir seu ressecamento.
Aplique uma quantidade razoável do
produto sobre o brinquedo e distribua
uniformemente. Remova o excesso
com papel toalha ou espere secar
naturalmente. A higienização deve ser
feita antes e depois de cada uso.
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TOALHAS
COMPACTAS

10 unidades
Toalhas compactas higiênicas e
descartáveis, que podem ser usadas
junto com o InttCare e In-H, para
maior higiene da pele com mais
conforto e rapidez.

Espuma para higiene íntima, especialmente
criada para o cuidado da região anal. Pode
ser usada para higienizar a região antes
e/ou depois do sexo anal para ajudar na
elasticidade, conforto e bem-estar. Sua
fórmula não causa irritação, higieniza e
ajuda na hidratação do local. Possui em sua
composição:
- Vitamina E: ação cicatrizante, que ajuda
na regeneração da pele que venha a ser
fissurada durante o sexo anal;
- Extrato de Aveia: hidrata a região;
- Ácido Hialurônico: proporciona elasticidade
e hidratação para a região anal.
Modo de uso: aperte a válvula sobre um
lenço ou papel e aplique sobre a região
externa do ânus, com ou sem enxágue.

INTT EROS

100ml
Desodorante corporal desenvolvido especialmente
para a região íntima da mulher e do homem.
Aplique na região íntima ou em qualquer parte do
corpo, a uma distância de aproximadamente 10 cm,
de dois a três jatos.

PERFUME EURO
MASK SENSUAL

160ml
Maquiagem em spray que ajuda
a corrigir imperfeições da pele e
realçar o bronzeado. Aplique no
local desejado, a uma distância
de mais ou menos 10 cm,
espalhe e deixe secar por 10
minutos. Disponível nas cores:
claro, bronzeado e escuro.

ORGASTIC
CÁPSULAS

60 cápsulas
Suplemento multivitamínico à
base de Maca Peruana. Diminui o
stress, melhora a pele, aumenta
a libido, intensifica o orgasmo e
dá mais energia durante o dia.
Tome duas cápsulas por dia, logo
pela manhã. Pode ser usado por
homens e mulheres.

15ml
Perfume para homens sedutores e
modernos. Aplique o produto em
pontos pulsantes como pescoço,
pulsos e atrás da orelha, para que o
calor intensifique o perfume.

PERFUME
PER AMORE

15ml
Perfume com essências
afrodisíacas que desenvolve e
aguça a sensualidade da mulher.
Aplique o produto em pontos
pulsantes como pescoço, pulsos
e atrás da orelha, para que o
calor intensifique o perfume.
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SEXO ANAL

ANAIS

15ml
Excitante para sexo anal
sabor cravo e canela. Borrife
de duas a três vezes na
região anal para despertar o
desejo. O produto esquenta
e proporciona uma leve
pulsação. Produto beijável.

IN-M

Unid.
Ducha descartável para higienização da
cavidade anorretal. Encha o recipiente
com água ou a solução desejada,
introduza o bico na cavidade íntima
e pressione para que o líquido seja
liberado. Retire o bico e dispense o líquido
livremente. Repita a operação se achar
necessário. Nunca reutilize o produto.

PASSION

15g
Dessensibilizante para a prática do sexo
anal com sabor de menta. Aplique um
pouco do produto nas pontas dos dedos
e passe na região do ânus. Dica Intt:
utilize também o K-intt, Anais e a ducha
In-M. Produto beijável.
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BEIJO GREGO

17ml
Gel criado para estimular
o ânus do (a) parceiro
(a) com a língua, além de
proporcionar pequenas
vibrações, refrescância,
excitação e relaxamento. Com
sabor de cereja com menta,
ele é uma ótima opção para
as preliminares. Aplique 3
borrifadas no ânus e faça o
“Beijo Grego”.

CLIV INTT SOFT

17g
Gel facilitador do sexo anal. Versão
mais suave, com pequeno efeito
vibratório. Aplique de duas a três
borrifadas no ânus e aguarde o efeito.
Dica Intt: utilize também o
K-intt, Anais e a ducha In-M.

CLIV INTT GOLD

30g
Gel facilitador do sexo anal.
Versão mais econômica.
Aplique de duas a três
borrifadas no ânus e aguarde o
efeito. Dica Intt: utilize também
o K-intt, Anais e a ducha In-M.

CLIV INTT

17g
Gel facilitador do sexo anal.
Aplique de duas a três
borrifadas no ânus e aguarde
o efeito. Dica Intt: utilize
também o K-intt, Anais e a
ducha In-M.
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VENHA VIBRAR

VIBRATION!
EXTRAFORTE

Doce de Leite

17ml
Vibrador líquido com efeito térmico,
pulsante e vibrante, em versão POWER,
nos sabores vodka com energético
(sem teor alcoólico), doce de leite
e ice (efeito refrescante). Beijável e
unissex, o produto pode ser usado nas
preliminares e na hora do sexo. Age por
aproximadamente 30 minutos.
Modo de uso: 2 borrifadas no clitóris ou
1 borrifada no pênis, dependendo da
sensibilidade do homem.

Vodka com
Energético

Ice

VIBRA KISS

6g
Gloss labial com delicioso efeito
vibratório. Disponível nos sabores
tutti-frutti, morango e menta. Aplique
nos lábios, como um gloss, antes do
beijo ou sexo oral.

14

CALCINHA
VIBRATION!

Unid.
Calcinha comestível e vibratória, nos
sabores morango e chocolate. Vista a
calcinha com a pele seca e sinta o efeito
vibratório. Produto beijável e comestível.

VIBRATION!

Morango

Pêssego

17ml
Excitante unissex, conhecido
como vibrador líquido,
oferecido nos sabores
morango, pêssego, menta e
chocolate. Aplique de duas a
três borrifadas no clitóris e no
canal vaginal. Pode ser aplicado
também na cabeça do pênis,
dependendo da sensibilidade
do homem. Produto beijável.

Chocolate

Menta

VIBRATION!

SACHÊ 5g
Excitante unissex, conhecido como
vibrador líquido, oferecido no sabor
de menta. Aplique no clitóris e no
canal vaginal. Pode ser aplicado
também na cabeça do pênis,
dependendo da sensibilidade do
homem. Produto beijável.
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BOLINHAS

VIBRA BALL

3g
Bolinhas com efeito vibratório.
Estoure a bolinha e espalhe
o líquido no local desejado.
Espere seu efeito e aproveite as
sensações. Uso externo.

PASSION BALL

3g
Bolinhas com efeito
dessensibilizante. Estoure a
bolinha e espalhe o líquido
no local desejado. Espere
seu efeito e aproveite as
sensações. Uso externo.

FIRE & ICE BALL

3g
Bolinhas com efeito térmico
(esquenta/esfria). Estoure a bolinha
e espalhe o líquido no local desejado.
Espere seu efeito e aproveite as
sensações. Uso externo.
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BOLINHAS SEXY FLUF

3g
Bolinhas para banho e massagem em cinco sabores:
morango, frutas vermelhas, uva, menta e chocolate.
Estoure a bolinha e espalhe o líquido pelo corpo para
uma massagem deliciosa. Uso externo.

BOLINHAS
SEXY CASE

3g
Bolinhas para banho, inspiradas
nas fragrâncias CK Be, Flower
by Kenzo, Gabriela Sabatini e
Dolce & Gabbana. Estoure a
bolinha e deixe que seu aroma
se espalhe por todo seu corpo
durante o banho.

PRODUTOS MASCULINOS

INFLATE

15ml
Gel que provoca a sensação de
inchaço na região aplicada. Aplique
de duas a três borrifadas no pênis,
massageando com movimentos de
masturbação até o produto agir.
Pode ser usado também no clitóris,
para que este inche e fique mais
sensível ao toque.

PROLONG

17ml
Gel que prolonga a ereção e
retarda a ejaculação. Aplique
de duas a três borrifadas nos
testículos e no corpo do pênis.
O produto refrescará a região,
aumentará o tempo de ereção
e retardará a ejaculação.
Dica Intt: utilize o Prolong no
escroto e o ON no corpo do
pênis para maior eficácia.

SUCTION

15ml
Gel dessensibilizante para um sexo
oral mais prazeroso e profundo, com
sabor de canela. Aplique de duas a três
borrifadas na garganta, pouco antes
do sexo oral, para tirar o desconforto
e proporcionar uma penetração mais
profunda do pênis na boca.

ON

15ml
Gel prolongador da ereção
e retardador da ejaculação.
Aplique de duas a três borrifadas
na glande peniana para
provocar uma leve sensação de
dessensibilização. O produto faz
com que o homem dure mais
durante a relação e continue com
o pênis ereto após a ejaculação.

PEGASUS

17g
Excitante masculino com vasodilatador,
que aumenta a circulação no pênis e
faz que o homem se sinta mais potente
e excitado. Aplique de duas a três
borrifadas na mão ou diretamente no
pênis, massageando suavemente com
movimentos de masturbação.
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PRODUTOS FEMININOS

G-FIRE

EXCITATION

17ml
Gel facilitador do orgasmo feminino com
aquecimento. Aplique no clitóris, no canal
vaginal e no ponto G localizado na parede
interna superior da vagina. O produto traz uma
sensação de calor extremo, elevados níveis de
excitação e orgasmos intensos.

17g
Gel facilitador do orgasmo feminino,
que esquenta e causa contrações
intravaginais. Aplique de duas a
três borrifadas no clitóris e no canal
vaginal. Dica Intt: experimente
utilizar junto ao Orgastic.

G ENERGY

ERUPTION

17ml
Excitante feminino
vasodilatador que
aquece o local e provoca
intensa excitação.
Aplique no clitóris e no
canal vaginal.

17ml
Poderoso excitante feminino,
com função vasodilatadora,
que aquece a vagina e
facilita o orgasmo. Aplique
no clitóris e no canal vaginal,
massageando suavemente.

ORGASTIC

17ml
Gel excitante feminino, utilizado para
aumentar a libido. Aplique de duas
a três borrifadas no clitóris e canal
vaginal, dez minutos antes da relação
sexual. Pode ser usado diariamente,
após a última urina do dia, para
aumentar o apetite sexual.
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LIBY

30ml
Excitante feminino que aquece,
lubrifica e vibra, com delicioso sabor de
maçã verde. Aplique no clitóris e canal
vaginal, massageando suavemente.
Produto beijável.

VULV’S

15g
Excitante feminino com quatro
funções: excitante, estimulante,
térmica e lubrificante. Aplique
três gotas no clitóris e no canal
vaginal. O produto aumenta a
produção do cheiro natural da
mulher, o que desperta ainda
mais o desejo no seu parceiro
ou parceira. Produto beijável.

GEISHA

17g
Gel excitante que esquenta e esfria,
de forma alternada. Aplique de duas
a três borrifadas no canal vaginal.
Durante a penetração a mulher
sentirá aquecer ou esfriar, conforme
os movimentos do parceiro.

SECRET

17ml
Gel adstringente que retém a umidade
natural da mucosa vaginal, que
estreita, contrai e reduz os tecidos do
canal vaginal, dando a sensação de
virgindade. Aplique quatro borrifadas
do produto, com a ponta dos dedos,
dentro dos pequenos lábios da vagina
e introduza 3cm no canal vaginal, cinco
minutos antes da relação sexual.

FINGER SEXY

15g
Excitante feminino que esquenta e esfria, além
do efeito vibratório e função lubrificante. Abra o
produto e gire seu dedo aplicador para direita.
Pressione a bisnaga para sair o gel nos dedos e
aplique no canal vaginal e no clitóris, massageando
suavemente. Produto beijável, sabor canela.

VULV’S ICE

15g
Excitante feminino com quatro
funções: excitante, estimulante,
super-refrescante e lubrificante.
Aplique três gotas no clitóris
e no canal vaginal. O produto
aumenta a produção do cheiro
natural da mulher, o que
desperta ainda mais o desejo
no seu parceiro ou parceira.
Produto beijável.
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LUBRIFICANTES

VAGISEX

50ml
Lubrificante e hidratante vaginal
que, em uso contínuo, devolve
a lubrificação natural da mulher.
Aplique no canal vaginal, após a
última urina do dia, antes de dormir.
Utilize por pelo menos 45 dias.

TOUCH ME!

16g
Gel 100% siliconado, especial para masturbação
e lubrificação. Coloque na região desejada
e espalhe suavemente. Recomendado
para masturbação, onde a lubrificação fica
comprometida, como piscinas e banheiras.

K-INTT

50g
Lubrificante que imita a lubrificação natural
íntima da mulher. Aplique a quantidade
desejada nas regiões íntimas. Por ser à base
d’água, não danifica o preservativo, podendo
ser usado diariamente. Produto não beijável.

IN-G
K-INTT ICE

100ml
Lubrificante que imita a lubrificação
natural íntima da mulher, com efeito
refrescante. Aplique a quantidade
desejada nas regiões íntimas. Por
ser à base d’água, não danifica o
preservativo, podendo ser usado
diariamente. Produto não beijável.
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50g
Lubrificante íntimo à base
d’água, indicado para evitar
a secura vaginal (devido a
mudanças hormonais ou
reações a medicamentos)
e para lubrificar a região
íntima durante o sexo, uso
de vibradores e sempre que
necessário. Sua composição
natural não causa danos
ao preservativo e pode ser
usado diariamente.

PRODUTOS UNISSEX

VULCANO

17ml
Excitante unissex extraforte,
que possui uma leve sensação
de pulsação e vibração além
da sua fortíssima onda de
calor. Aplique de duas a três
borrifadas no clitóris e cabeça
do pênis, dependendo da
sensibilidade do homem.

HALLS VIBER

30ml
Excitante unissex que vibra e
refresca. Aplique de duas a três
borrifadas no clitóris ou na cabeça
do pênis. Ótimo para ser utilizado
no sexo oral, pois imita o sabor e
sensação da bala Halls.

ORIENT SEXY

15ml
Excitante unissex em
spray que tem a função
de esquentar, ativando
a circulação periférica
da região vaginal e
do pênis. Aplique de
duas a três borrifadas
no clitóris e cabeça do
pênis, dependendo da
sensibilidade do homem.

HOT PEPPER

30ml
Excitante unissex, à base de pimenta,
quente e doce. Aplique de duas
a três borrifadas no clitóris ou na
cabeça do pênis. Ótimo para ser
utilizado no sexo oral, pois tem um
maravilhoso gosto de cereja.
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LINHA IN HEAVEN

AMOR EM PÉTALAS

Caixa
Pétalas de rosa em formato de coração
e textura de cetim. Acompanha perfume
exclusivo com notas afrodisíacas. Espalhe
as pétalas pelo ambiente escolhido e
borrife o perfume para despertar os
sentidos do seu parceiro.

SWEET HOT/ SWEET ICE

10g
Gel beijável e comestível, elaborado
especialmente para o sexo oral. Disponível
nos sabores extraforte, menta, tutti-frutti e
morango com champagne.
Aplique em qualquer parte do corpo, inclusive
na boca como refrescante bucal para o beijo.

FOR LADY

8ml
Excitante feminino que esquenta e provoca
uma sensação de pulsação, com essência
de pimenta e frutas vermelhas. Aplique
aproximadamente quatro gotas no canal
vaginal e clitóris.
A mulher terá sensações únicas.
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MAIS PRAZER

8g
Excitante que esquenta,
aumenta e intensifica o
orgasmo feminino. Aplique a
quantidade desejada
no clitóris, lábios vaginais e
entrada vaginal. O produto
aumenta a sensibilidade do
local e intensifica o orgasmo.
Produto beijável.

MAIS TEMPO

8g
Gel prolongador da ereção.
Aplique na cabeça do pênis
e no escroto. O produto
dessensibiliza a glande e
refresca o escroto para
prolongar a ereção e retardar
a ejaculação.

PURE

8g
Gel adstringente que retém a
umidade natural da mucosa
vaginal, que estreita, contrai
e reduz os tecidos do canal
vaginal, dando a sensação de
virgindade. Aplique quatro
borrifadas do produto, com a
ponta dos dedos, dentro dos
pequenos lábios da vagina
e introduza 3 cm no canal
vaginal, cinco minutos antes
da relação sexual.

VIBE

8g
Gel pulsante unissex que
aumenta e intensifica o
orgasmo da mulher e do
homem. Aplique de duas
a três borrifadas no clitóris
e no canal vaginal. Pode
ser aplicado na cabeça
do pênis, dependendo da
sensibilidade do homem.
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LINHA STRIPER

EXTEND

POINT G

8g
Gel prolongador da ereção
e retardador da ejaculação.
Aplique de duas a três borrifadas
no escroto e na cabeça do pênis.
O produto refresca o escroto
para desacelerar a produção do
esperma e reduz a sensibilidade
na glande.

8g
Excitante unissex que aumenta e
intensifica o orgasmo com efeito térmico
e vibrante. Aplique de duas a três
borrifadas no clitóris e no canal vaginal.
Pode ser aplicado na cabeça do pênis,
dependendo da sensibilidade do homem.
O produto esquenta e provoca vibrações
que aumentam o prazer.

TARADINHA

8g
Gel facilitador do orgasmo
feminino com efeito térmico.
Aplique no clitóris e no canal
vaginal para proporcionar uma
sensação de calor extremo.
O produto facilita e intensifica o
orgasmo da mulher.
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SUPER MACHO

8g
Gel que aquece, excita e
potencializa a ereção, para que
o homem se sinta mais confiante
e viril. Aplique de duas a três
borrifadas na mão ou diretamente
no pênis, massageando em
movimentos de masturbação para
envolver todo o pênis.

VIRGIN

8g
Gel adstringente vaginal que
estreita e contrai os tecidos do
canal vaginal para devolver a
sensação de virgindade. Aplique
quatro borrifadas do produto,
com as pontas dos dedos, dentro
dos pequenos lábios e no canal da
vagina, de forma suave, até sentir
a completa absorção.

ANALDOR

8g
Dessensibilizante anal desenvolvido
para aumentar o prazer e conforto.
Aplique 4 borrifadas no ânus de 2 a
3 minutos antes da relação.

EXCELLENT

8g
Excitante unissex extraforte
que produz uma fortíssima
onda de calor. Aplique
de duas a três borrifadas
no clitóris e na cabeça do
pênis, dependendo da
sensibilidade do homem.

VELUDÃO

12ml
Gel siliconado especial para
masturbação e lubrificação.
Coloque na região desejada
e espalhe suavemente.
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LINHA 50 TONS DE PRAZER

ORGASTIC TONS

17ml
Gel excitante feminino, utilizado
para aumentar a libido. Com sabor
de vinho tinto. Aplique de duas a
três borrifadas no clitóris e canal
vaginal, dez minutos antes da
relação sexual. Pode ser usado
diariamente, após a última urina do
dia, para aumentar o apetite sexual.

ORIENT TONS

15ml
Excitante unissex em spray que tem
a função de esquentar, ativando a
circulação periférica da região vaginal
e do pênis. Com sabor de vinho tinto.
Aplique de duas a três borrifadas no
clitóris e cabeça do pênis, dependendo
da sensibilidade do homem.

FRUIT SEXY TONS
40ml
Gel corporal térmico com
sabor de vinho tinto, ideal
para sexo oral e massagem.
Aplique em qualquer parte
do corpo. O gel esquenta, é
beijável e comestível.

VIBRATION! TONS

17g
Excitante unissex, conhecido como
vibrador líquido com sabor de vinho
tinto. Aplique de duas a três borrifadas
no clitóris e no canal vaginal. Pode
ser aplicado também na cabeça do
pênis, dependendo da sensibilidade do
homem. Produto beijável.
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CLIV INTT TONS

17g
Gel facilitador do sexo anal.
Com sabor de vinho tinto.
Aplique de duas a três
borrifadas no ânus e
aguarde o efeito.

VULV’S TONS

FETISH PRANK

Unid.
Algemas de metal com chave,
feitas para fetiches de bondage,
dominação e o que mais sua
criatividade permitir.

15g
Excitante feminino com quatro
funções: excitante, estimulante,
térmica e lubrificante. Com
sabor de vinho tinto. Aplique
três gotas no clitóris e no canal
vaginal. O produto aumenta a
produção do cheiro natural da
mulher, o que desperta ainda
mais o desejo no seu parceiro
ou parceira. Produto beijável.
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Intt Cosméticos
garante segurança,
inovação e satisfação
nos produtos eróticos.
Com filial e fabricação na Europa e atuação em todos os países
do Mercosul, a Intt Cosméticos
se destaca frente aos milhares de
artigos do mercado erótico, com
boas características e inovações.
Fundada em 2007 com o intuito
de proporcionar aos consumidores uma apresentação segura e
confiável dos produtos deste segmento, a Intt leva aos seus clientes opções que realmente funcionam e atingem suas expectativas.
A empresa tem como premissa
um processo que vai do desenvolvimento e acompanhamento
do que é fabricado, até a finalização da embalagem que, acima de
tudo, deve traduzir a realidade do
que contém.
Atualmente, são mais de 400
produtos entre cosméticos e brinquedos eróticos pensados especialmente para oferecer aos clientes
um universo repleto de sensualida-

SAC: vendas@lojaintt.com.br

de, novas descobertas e sensações
diversas, sempre com a garantia de
segurança e satisfação.
Trabalhamos com ativos que
garantem a funcionalidade de
seus artigos e, de fato, supram
as necessidades e desejos dos
clientes. Em 2013, a empresa
foi premiada pela embalagem
Airless, sendo o primeiro produto da categoria a permitir que os
consumidores aproveitem 100%
de seu conteúdo.
O compromisso da marca é
manter a qualidade de tudo o
que desenvolve, utilizando as
melhores matérias-primas e tecnologia de ponta na fabricação.
Com novidades inovadoras constantemente sendo pesquisadas e
desenvolvidas, a Intt trabalha incansavelmente em prol da sexualidade e do bem-estar, com a finalidade de aumentar a intimidade e
promover o prazer.

