


Stymulator wykorzystujący 
bezdotykowa technologię 
pulsacyjną z końcówką  
do pobudzania punktu G.  
10 trybów wibracji. 

Masażer typu wand klasy 
premium. 10 trybów 

wibracji, długość 22,2 cm. 

Sterowany przez aplikację  
na smartfony masażer  

ze zdejmowaną nakładka  
w kształcie rogów.  

6 trybów i 5 poziomów 
intensywności wibracji. 

Bardzo silne wibracje, 
niewielki rozmiar. 

Zaokrąglona główka do 
pieszczot punktu G. 7 

trybów wibracji, długość 
17,2 cm. 

Dwie końcówki. Jedna to 
intensywnie liżący 
łechtaczkę silikonowy 
języczek, druga stymuluje 
bezdotykowo techniką 
pulsacyjną. 10 trybów pracy. 

POTĘŻNY WIBRATOR 
RÓŻDŻKA W KOLORZE 

MIĘTOWYM

LUKSUSOWY MASAŻER 
RÓŻDŻKOWY

STEROWANY APLIKACJĄ 
WAND Z NAKŁADKĄ

KULTOWY STYMULATOR 
BEZDOTYKOWY „PINGWINEK” 

SSĄCY MASAŻER 
ŁECHTACZKI DELFINEK

Prezydent Bill Clinton się pomylił. Gdyby zamiast tabliczki  
z napisem „Gospodarka, głupcze!” postawił sobie na biurku 
napis „Łechtaczka, głupcze!”, nie miałby kłopotów z Monika 

Lewinski i prezydenturą. Bo kluczem do erotycznego 
sukcesu jest niewielki kobiecy narząd, często pomijany 

przez mężczyzn, czyli łechtaczka, która w pełni zasługuje na 
miano wyzwalacza kobiecych orgazmów.  

łechtaczka

Czym jest łechtaczka? Można 
powiedzieć, że dla kobiety to narząd 

równie ważny i czuły, jak penis dla 
mężczyzny. Podobnie jak członek, jest 
ona także zbudowana z ciał jamistych, 
co oznacza, że w czasie podniecenia 
pęcznieje i napełnia się krwią.  
Tak! Kobiety też mają erekcję! Jednak, 
że ze względu na rozmiary łechtaczki 
nie jest tak widoczna. Co to oznacza dla 
panów? Łechtaczka jest zdecydowanie 
najbardziej erogennym miejscem w 
całym ciele kobiety. Odpowiednia jej 
stymulacja znacznie przyspiesza i 
intensyfikuje orgazm. Dlatego warto 
poświęcić jej odpowiednią uwagę, bo 
może się okazać, że partnerka, będzie 
dochodziła ZAWSZE, a jej partner 
zdobędzie tytuł arcymistrza kochanków. 
Rodzaje orgazmu u kobiet 
Kobiety osiągają orgazm przede 
wszystkim dwiema drogami – pochwowy 
i łechtaczkowy. Są takie, które łatwo 
dochodzą podczas samej penetracji, ale 

to mniejszość. Zdecydowana większość 
kobiet jest w stanie osiągnąć orgazm 
wyłącznie łechtaczkowy. Wiele jest 
takich, które dochodzą tylko pod 
warunkiem podwójnej stymulacji, 
obejmującej jednocześnie łechtaczkę i 
pochwę. Dlatego każdy mężczyzna 
powinien sobie powtarzać jak mantrę 
hasło „Łechtaczka, głupcze!”, żeby 
przypadkiem nie zapomnieć o jej 
dopieszczeniu w czasie seksu. A zrobić 
to można na kilka sposobów. 
Stymulacja palcami lub językiem 
Jeśli chcesz opanować tę sztukę 
dawania ekstazy kobiecie, zawsze 
zaczynaj baaaaardzo delikatnie. Dobrze 
jest palce wcześniej nawilżyć, najlepiej 
za pomocą żelu. Język jest bardziej 
delikatny, ale również trzeba zacząć od 
delikatnych pieszczot i obserwować, co 
podoba się kobiecie.  
Różdżki  
Najpopularniejszym sprzętem do 
stymulowania łechtaczki są masażery z 

charakterystyczną główką, czyli tak 
zwane różdżki (ang. wand). Intensywnie 
drgająca główka mocno dopieści 
łechtaczkę, zmieniając intensywność 
drgań. Masażer można wykorzystać też 
do pieszczot innych wrażliwych miejsc 
kobiecego i męskiego ciała.  
Powietrzne stymulator łechtaczki 
Najnowszym krzykiem mody są 
stymulatory łechtaczki, wykorzystujące 
strumień powietrza. Są delikatne, bo nie 
wymagają bezpośredniego kontaktu 
łechtaczki z zabawką, ale gwarantują 
bardzo silne doznania. Siłą strumienia 
powietrza, a tym samym stymulacji 
można łatwo sterować. Najnowsze 
modele oferują połączenie kilku funkcji, 
czyli stymulacji powietrzem i masowania 
silikonowym języczkiem lub wibracje. 

       Marcin Musiał 
 
 

Więcej o sposobach stymulowania łechtaczki 
przeczytacie na moim blogu, dostępnym na 

pinkshop.pl/pl/blog  

SSĄCO-LIŻĄCY MASAŻER 
ŁECHTACZKI 2 W 1

Trzon profilowany do 
stymulacji punktu G i ssąca 

końcówka do pieszczot 
łechtaczki. 12  trybów 
pracy. Długość 20 cm. 

nr kat. 2515
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nr kat. 8351

nr kat. 2500

nr kat. 1500

WIBRATOR  
Z FUNKCJĄ SSANIA 

ŁECHTACZKI
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niedokładnie usuniętego po użyciu żelu 
silikonowego, którego niewielkie ilości 
pozostawały przyklejone do 
silikonowego wibratora, masturbatora, 
czy korka analnego, mogły doprowadzić 
do uszkodzenia powierzchni zabawki. 
Hydrofobowe właściwości silikonów, 
które nadają mu perfekcyjna gładkość i 
rewelacyjny poślizg sprawiają 
jednocześnie, że trudno usunąć go z 
powierzchni akcesoriów i ciała za 
pomocą wody z mydłem lub standar-
dowych preparatów czyszczących. 
Toy&Body Cleaner, powstał w wyniku 
szczegółowych i długotrwałych badań, 
prowadzonych w laboratoriach Swiss 
Navy – światowego potentata i lidera 
rynku żeli intymnych.  

Ostatnie dwa lata uświadomiły nam 
dobitnie, jak ważne jest zachowanie 
czystości. Po seksie nawet wejście pod 
prysznic dotąd nie zawsze załatwiało 
sprawę, bo resztki użytych do igraszek 
żeli silikonowych trudno zmyć za 
pomocą wody.  
Jeszcze poważniejszy problem dotyczył 
akcesoriów silikonowych. Resztki 

Nareszcie ciało i zabawki mogą być 
idealnie czyste i bezpieczne! Nowy 
preparat do czyszczenia akcesoriów 
erotycznych i ciała spełnia wszystkie 
oczekiwania. Dzięki niemu teraz 
można już używać doskonałych żeli 
silikonowych z zabawkami 
silikonowymi. 

Jego wyjątkowe właściwości sprawiają, 
że jest preparatem uniwersalnym i w stu 
procentach spełniającym oczekiwania. 
Usuwa pozostałości organiczne, w tym 
wszystkie płyny ustrojowe, bakterie, 
wirusy i grzyby, ale także wszystkie 
znane substancje poślizgowe, 
wykorzystywane w kosmetykach 
erotycznych, również silikony i ich 
pochodne. Dzięki temu wszelkie 
akcesoria są doskonale czyste i 
bezpieczne przed uszkodzeniami. 
Toy & Body Cleaner dostępny jest w 
tradycyjnej formie w dużym 
ekonomicznym opakowaniu oraz w 
bardzo wygodnej postaci nasączonych 
nim chusteczek jednorazowych, które 
zawsze można mieć przy sobie. 

NARESZCIE! CIAŁO I ZABAWKI BEZPIECZNE!

zapraszamy

Dzięki nowemu czyścikowi teraz 
wreszcie można używać tych 

doskonałych żeli silikonowych z 
zabawkami pokrytymi silikonem 

i wykonanymi z silikonu!

NOWOŚĆ! Uniwersalny czyścik 
Toy&Body Cleaner w formie 
sprayu lub jednorazowych 
chusteczek skutecznie usuwa 
wszelkie zanieczyszczenia. 

nr kat. 9765

nr kat. 3066

nr kat. 9769

pinkshoppolska pinkshoppolska

Ta jesień będzie gorąca i pełna 
emocji. Tak będzie za sprawą 
wyjątkowych okazji.  
Premierowe akcesoria erotyczne  
i kosmetyki teraz kupicie aż  
o 50% TANIEJ!  
Zaczyna się Czas Łowców Rozkoszy!  

Dreszczyk emocji towarzyszy nam  
w każdy wtorek od 10.00 rano, kiedy  
w sklepach stacjonarnych sieci Pink Shop  
i na www.pinkshop.pl rozpoczynamy 
kolejny odcinek rabatowego serialu Czas 
Łowców Rozkoszy. Przeszukaliśmy listy 
nowości przygotowanych na JESIEŃ 21 
przez najważniejszych europejskich  
i japońskich producentów i dostawców 
akcesoriów i kosmetyków erotycznych, 
aby skompletować listę wartych 
polecenia towarów. Następnie listę 
podzieliliśmy na odcinki. W rolach 
głównych obsadziliśmy towary marek, 
które gwarantują bezpieczeństwo 
użytkowania i wykazały się innowacyj-
nością. Co wtorek, Klientkom i Klientom 
prezentujemy i polecamy towary, które 
wprowadzają na rynek nowatorskie 
koncepcje technologiczne lub użytkowe, 
przeznaczone dla tych, którzy cenią sobie 
seksualne doznania i pielęgnują swoje 
życie erotyczne.  
To dlatego w każdy wtorek towarzyszy 
nam dreszczyk emocji.  
Każdy wybór jest w jakimś stopniu 
niewiadomą, a każda nowość pokusą. 
Aby zaspokojenie chęci poznania 
nowego nie obciążało zbytnio portfeli 
naszych Klientek i Klientów, 
przekonaliśmy naszych Partnerów  

do wspólnego działania i obniżenia cen 
na PREMIERY HANDLOWE aż  
O POŁOWĘ. Ich marki umieściliśmy na 
tej stronie, a ich towary na poczesnym 
miejscu na półkach sklepów Pink Shop. 
Dzięki temu W KAŻDY WTOREK 
rozpoczynamy tygodniową prezentację  
i sprzedaż nowatorskich towarów, crème 
de la crème nowości asortymentowych 
JESIEŃ 21 Z RABATEM -50%.  Dla 
tych, którzy potrzebują więcej czasu  
do namysłu lub po prostu nie zdążyli 
dokonać zakupu premiery handlowej  
do dziś, mamy pocieszającą 
wiadomość. Do 29 listopada 2021 
większość nowości będzie można kupić 
30% TANIEJ. Oznaczyliśmy je w tym 
wydaniu Męskiej Energii rabatami: 

 

 

podając przy tym daty, kiedy rabat 50% 
będzie obowiązywał. Będzie też 
rabatowa niespodzianka na zakoń-
czenie akcji Czas Łowców Rozkoszy. 
Dlatego warto zapisać się na naszej 
stronie internetowej www.pinkshop.pl  
do newslettera na naszej stronie, żeby 
uzyskać rabat na powitanie i w każdy 
wtorek otrzymywać informację o nowoś-
ciach i promocjach na najbliższy tydzień.  
Najczęściej kupujemy oczami. Często, 
kiedy zamówiony w sklepie interneto-
wym towar dociera do naszego domu, 
czujemy jednak pewien niedosyt lub 
nawet rozczarowanie. Niby towar ten 
sam co na zdjęciu, ale w dotyku trochę 

inny od tego, co podpowiadała wyobraź-
nia. Dlatego warto sprawdzać osobiście 
jakość materiału, z którego wykonany 
został towar, jego zapach, głośność 
wibracji, jeśli to zabawka wibrująca, 
działanie dostępnych funkcji, by nie 
tracić czasu, ani pieniędzy. Warto też 
korzystać z wiedzy sprzedawców, którzy 
potrafią fachowo doradzić przy wyborze. 
Warto korzystać z testerów i towarów 
ekspozycyjnych, aby dokonać naprawdę 
satysfakcjonującego wyboru. W naszych 
sklepach to możliwe, bo udostępniamy 
Klientkom i Klientom próbki towarów do 
testowania, niekiedy również w domu,  
a nasi sprzedawcy z ochotą dzielą się 
swoją wiedzą fachową i udzielają porad 
podczas zakupów.   
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 
poniedziałku do soboty oraz w niedziele 
handlowe od 10.00 do 22.00 w sklepach 
stacjonarnych Pink Shop i 24/7 na 
naszej stronie internetowej 
www.pinkshop.pl. Chętnie również 
odpowiemy na Państwa pytania 
kierowane na adres mailowy 
pinkshop@pinkshop.pl   
i na telefon 500 058 513  
(od poniedziałku do piątku od 8.00 do 
22.00 i w soboty od 10.00 do 22.00). 
Przez telefon możecie Państwo również 
zamawiać nasze towary, a my dostar-
czymy je pod drzwi w całym kraju.  
Zapraszamy do śledzenia na Faceboku  
i Instagramie naszych profili, gdzie 
zamieszczamy informacje o naszej 
ofercie. Będziemy wdzięczni za uwagi  
i sugestie dotyczące naszej oferty. 
                                   Zespół Pink Shop 
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niedokładnie usuniętego po użyciu żelu 
silikonowego, którego niewielkie ilości 
pozostawały przyklejone do 
silikonowego wibratora, masturbatora, 
czy korka analnego, mogły doprowadzić 
do uszkodzenia powierzchni zabawki. 
Hydrofobowe właściwości silikonów, 
które nadają mu perfekcyjna gładkość i 
rewelacyjny poślizg sprawiają 
jednocześnie, że trudno usunąć go z 
powierzchni akcesoriów i ciała za 
pomocą wody z mydłem lub standar-
dowych preparatów czyszczących. 
Toy&Body Cleaner, powstał w wyniku 
szczegółowych i długotrwałych badań, 
prowadzonych w laboratoriach Swiss 
Navy – światowego potentata i lidera 
rynku żeli intymnych.  

Ostatnie dwa lata uświadomiły nam 
dobitnie, jak ważne jest zachowanie 
czystości. Po seksie nawet wejście pod 
prysznic dotąd nie zawsze załatwiało 
sprawę, bo resztki użytych do igraszek 
żeli silikonowych trudno zmyć za 
pomocą wody.  
Jeszcze poważniejszy problem dotyczył 
akcesoriów silikonowych. Resztki 

Nareszcie ciało i zabawki mogą być 
idealnie czyste i bezpieczne! Nowy 
preparat do czyszczenia akcesoriów 
erotycznych i ciała spełnia wszystkie 
oczekiwania. Dzięki niemu teraz 
można już używać doskonałych żeli 
silikonowych z zabawkami 
silikonowymi. 

Jego wyjątkowe właściwości sprawiają, 
że jest preparatem uniwersalnym i w stu 
procentach spełniającym oczekiwania. 
Usuwa pozostałości organiczne, w tym 
wszystkie płyny ustrojowe, bakterie, 
wirusy i grzyby, ale także wszystkie 
znane substancje poślizgowe, 
wykorzystywane w kosmetykach 
erotycznych, również silikony i ich 
pochodne. Dzięki temu wszelkie 
akcesoria są doskonale czyste i 
bezpieczne przed uszkodzeniami. 
Toy & Body Cleaner dostępny jest w 
tradycyjnej formie w dużym 
ekonomicznym opakowaniu oraz w 
bardzo wygodnej postaci nasączonych 
nim chusteczek jednorazowych, które 
zawsze można mieć przy sobie. 

NARESZCIE! CIAŁO I ZABAWKI BEZPIECZNE!

zapraszamy

Dzięki nowemu czyścikowi teraz 
wreszcie można używać tych 

doskonałych żeli silikonowych z 
zabawkami pokrytymi silikonem 

i wykonanymi z silikonu!

NOWOŚĆ! Uniwersalny czyścik 
Toy&Body Cleaner w formie 
sprayu lub jednorazowych 
chusteczek skutecznie usuwa 
wszelkie zanieczyszczenia. 

nr kat. 9765

nr kat. 3066

nr kat. 9769

pinkshoppolska pinkshoppolska

Ta jesień będzie gorąca i pełna 
emocji. Tak będzie za sprawą 
wyjątkowych okazji.  
Premierowe akcesoria erotyczne  
i kosmetyki teraz kupicie aż  
o 50% TANIEJ!  
Zaczyna się Czas Łowców Rozkoszy!  

Dreszczyk emocji towarzyszy nam  
w każdy wtorek od 10.00 rano, kiedy  
w sklepach stacjonarnych sieci Pink Shop  
i na www.pinkshop.pl rozpoczynamy 
kolejny odcinek rabatowego serialu Czas 
Łowców Rozkoszy. Przeszukaliśmy listy 
nowości przygotowanych na JESIEŃ 21 
przez najważniejszych europejskich  
i japońskich producentów i dostawców 
akcesoriów i kosmetyków erotycznych, 
aby skompletować listę wartych 
polecenia towarów. Następnie listę 
podzieliliśmy na odcinki. W rolach 
głównych obsadziliśmy towary marek, 
które gwarantują bezpieczeństwo 
użytkowania i wykazały się innowacyj-
nością. Co wtorek, Klientkom i Klientom 
prezentujemy i polecamy towary, które 
wprowadzają na rynek nowatorskie 
koncepcje technologiczne lub użytkowe, 
przeznaczone dla tych, którzy cenią sobie 
seksualne doznania i pielęgnują swoje 
życie erotyczne.  
To dlatego w każdy wtorek towarzyszy 
nam dreszczyk emocji.  
Każdy wybór jest w jakimś stopniu 
niewiadomą, a każda nowość pokusą. 
Aby zaspokojenie chęci poznania 
nowego nie obciążało zbytnio portfeli 
naszych Klientek i Klientów, 
przekonaliśmy naszych Partnerów  

do wspólnego działania i obniżenia cen 
na PREMIERY HANDLOWE aż  
O POŁOWĘ. Ich marki umieściliśmy na 
tej stronie, a ich towary na poczesnym 
miejscu na półkach sklepów Pink Shop. 
Dzięki temu W KAŻDY WTOREK 
rozpoczynamy tygodniową prezentację  
i sprzedaż nowatorskich towarów, crème 
de la crème nowości asortymentowych 
JESIEŃ 21 Z RABATEM -50%.  Dla 
tych, którzy potrzebują więcej czasu  
do namysłu lub po prostu nie zdążyli 
dokonać zakupu premiery handlowej  
do dziś, mamy pocieszającą 
wiadomość. Do 29 listopada 2021 
większość nowości będzie można kupić 
30% TANIEJ. Oznaczyliśmy je w tym 
wydaniu Męskiej Energii rabatami: 

 

 

podając przy tym daty, kiedy rabat 50% 
będzie obowiązywał. Będzie też 
rabatowa niespodzianka na zakoń-
czenie akcji Czas Łowców Rozkoszy. 
Dlatego warto zapisać się na naszej 
stronie internetowej www.pinkshop.pl  
do newslettera na naszej stronie, żeby 
uzyskać rabat na powitanie i w każdy 
wtorek otrzymywać informację o nowoś-
ciach i promocjach na najbliższy tydzień.  
Najczęściej kupujemy oczami. Często, 
kiedy zamówiony w sklepie interneto-
wym towar dociera do naszego domu, 
czujemy jednak pewien niedosyt lub 
nawet rozczarowanie. Niby towar ten 
sam co na zdjęciu, ale w dotyku trochę 

inny od tego, co podpowiadała wyobraź-
nia. Dlatego warto sprawdzać osobiście 
jakość materiału, z którego wykonany 
został towar, jego zapach, głośność 
wibracji, jeśli to zabawka wibrująca, 
działanie dostępnych funkcji, by nie 
tracić czasu, ani pieniędzy. Warto też 
korzystać z wiedzy sprzedawców, którzy 
potrafią fachowo doradzić przy wyborze. 
Warto korzystać z testerów i towarów 
ekspozycyjnych, aby dokonać naprawdę 
satysfakcjonującego wyboru. W naszych 
sklepach to możliwe, bo udostępniamy 
Klientkom i Klientom próbki towarów do 
testowania, niekiedy również w domu,  
a nasi sprzedawcy z ochotą dzielą się 
swoją wiedzą fachową i udzielają porad 
podczas zakupów.   
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 
poniedziałku do soboty oraz w niedziele 
handlowe od 10.00 do 22.00 w sklepach 
stacjonarnych Pink Shop i 24/7 na 
naszej stronie internetowej 
www.pinkshop.pl. Chętnie również 
odpowiemy na Państwa pytania 
kierowane na adres mailowy 
pinkshop@pinkshop.pl   
i na telefon 500 058 513  
(od poniedziałku do piątku od 8.00 do 
22.00 i w soboty od 10.00 do 22.00). 
Przez telefon możecie Państwo również 
zamawiać nasze towary, a my dostar-
czymy je pod drzwi w całym kraju.  
Zapraszamy do śledzenia na Faceboku  
i Instagramie naszych profili, gdzie 
zamieszczamy informacje o naszej 
ofercie. Będziemy wdzięczni za uwagi  
i sugestie dotyczące naszej oferty. 
                                   Zespół Pink Shop 
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Bez smartfona nie ma życia. 
Rozmawiamy, wysyłamy 
wiadomości, robimy zdjęcia, 

przeglądamy internet, płacimy  
za zakupy, jak również nawiązujemy 
znajomości, czy podrywamy za po-
mocą smartfonu. Prędzej czy później 
musiał się on też stać narzędziem do 
sterowania zabawkami erotycznymi.  
Przyzwyczailiśmy się do tego, że z 
każdym rokiem i modelem, smartfony 
mogą więcej. Producenci zabawek 
erotycznych nowej generacji 
postanowili je wykorzystać. Mamy 
wysyp aplikacji, za pomocą których 
można sterować akcesoriami 
erotycznymi, a nawet uprawiać 
wirtualny seks na odległość. Słowo 
„cyberseks” zaczyna nabierać 
realnych kształtów i nie oznacza już 
tylko wzajemnego odglądania się na 
kamerkach. Teraz możliwa jest 
prawdziwa interakcja.  
Aplikacje sprawdzają się również, 
kiedy jesteście razem w sypialni. 
Pozwalają używać powiązanych  
z nimi akcesoriów erotycznych bez 
ograniczania się do tego,  
co zaprogramował producent. Można 
tworzyć własne tryby pracy, 
synchronizować działanie zabawki  
z ulubioną muzyką i odgłosami 
seksu, a nawet grami smartfonowymi. 
Dzięki temu możliwości zabawek 
stają się niemal nieograniczone. 

Dlatego sieć Pink Shop postanowiła 
wprowadzić do sprzedazy nowe serie 
znakomitych marek, liderów rynku 
zabawek sterowanych smartfonem –
SVAKOM i Magic Motion.  
Sieć Pink Shop uzyskała specjalnie 
dla swoich klientów zgodę 
producentów na wprowadzenie tych 
towarów do sprzedaży z rabatem 
sięgającym aż 50%.  

Marcin Musiał 
 

Więcej o zabawkach sterowanych 
smartfonem znajdziecie na blogu 
pinkshop.pl/pl/blog

KIEDY WYJADĘ

Nie płacz, kiedy odjadę... – dziś 
słowa starej piosenki szybko 
zyskują nowe znaczenie. Dzięki 
smartfonowym apkom można 
się z ukochaną kochać na 
odległość! Zatem płacz jest 
zupełnie niepotrzebny.

nie płacz

UWAGA! 
Wszystkie prezentowane aplikacje 

są bezpłatne i dostępne w: 

APLIKACJA WHATS SENSE

WIBRATOR DOMAJTKOWY 
STEROWANY APLIKACJĄ

Aplikacja Whats Sense pozwala 
samodzielnie sterować 

wibracjami za pomocą smatfonu 
lub oddać kontrolę nad 

narzędziem rozkoszy dowolnej 
osobie. Urządzeniami 

połączonymi z aplikacją można 
sterować na cztery sposoby.  
1 – wykorzystanie jednego  

z gotowych presetów (trybów) 
wraz ze stopniowaniem 
intensywności wibracji.   
2 – tworzenie własnych 

programów i ich zapisywanie 
3 – wybór dowolnej melodii  
z komputera lub wgranej na 

telefon, w rytm której będzie 
wibrowało urządzenie. 

4 – sterowanie urządzeniem  
za pośrednictwem internetu. 
Dzięki aplikacji można zrobić  

z urządzeniem niemal wszystko 
z dowolnego miejsca na Ziemi. 

Aplikacja pozwala na interakcję 
w czasie rzeczywistym  

przez Internet, bez względu na 
dzielącą odległość.  

APLIKACJA MAGIC KEGEL

Aplikacja Magic Kegel ma aż 6 
różnych programów. Znajdziemy 

tutaj program dla 
początkujących, dla kobiet 
chcących zajść w ciążę, dla 

kobiet po porodzie, dla pań 
dojrzałych oraz dwa  ekscytujące 

plany treningowe, które 
zwiększają satysfakcję 

seksualną: miesiąc miodowy 
oraz bogini seksu. Dodatkową 

motywacją jest możliwość 
śledzenia postępów oraz system 

zabawnych nagród i odznak za 
osiągnięte cele. W aplikacji 

znajdziemy także porady  
i instruktaże oraz kalendarz 

menstruacyjny. Codzienny 
trening trwa zaledwie kilka 
minut, a zabawna animacja 

instruktorki wydaje polecenia  
w trakcie treningu. Urządzenie 

wibruje, wskazując moment 
spięcia mięśni, a koniec wibracji 

oznacza relaks. Przyjemne 
wibracje ułatwiają kontrolę 

mięśni Kegla i sprawiają,  
że trening jest wyjątkowo 

ekscytujący.  

Wibrator do majtek pozwala 
na dyskretny masaż  

i przeżywanie orgazmu  
o każdej porze i w każdych 

warunkach. 

nr kat. 3459

Sterowanie zabawkami 
przez Internet .

Sterowanie zabawkami  
palcem na ekranie

Sterowanie zabawkami  
w rytmie muzyki.

Przewodnik po  treningu 
mieśni Kegla.

Indywidualny program 
treningu mieśni Kegla. 

Zestaw statystyk i analiz 
pozwala śledzic i weryfi-
kować wykonywanie 
programu treningowego.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA, ŻEBY CO WTOREK OTRZYMAĆ INFORMACJĘ O NOWYCH PROMOCJACH DO -50%
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PIERWSZY MASTURBATIOR 
STEROWANY APLIKACJĄ  

NA SMARTFON

Aplikacja FEELCONNECT 3  
(w Google Play) lub 

FEELCONNECT 3.0 (w AppStore) 
to rewolucja na rynku gadżetów 

erotycznych. Dzięki niej można 
połączyć się z dowolnym 

użytkownikiem na świecie  
i udostępnić jemu/jej kontrolę 

nad urządzeniem. W celu 
sterowania urządzeniem za 

pomocą aplikacji należy połączyć 
zabawkę ze smartfonem  
za pośrednictwem łącza 

bluetooth. Aplikacja umożliwia 
także połączenie z popularnymi 

portalami streamingowymi  
z erotycznymi video  

i zsynchronizowanie działań 
zabawki z tym, co widać na 

ekranie.  

Dzieki aplikacji FEEl CONNECT 
3 umożiwia interakcję i seks  
przez Internet. To pierwsze 
na rynku tak zaawansowane 
urządzenie dla meżczyzn .

nr kat. 3532

Interakcja z całym światem przez 
Internet.

Sterowanie lokalnie przez 
bluetooth.

Kompatybilna z platformami 
streamingowymi i serwisami  
z kamerkami internetowymi.

APLIKACJA MAGIC MOTION

STEROWANE APLIKACJĄ 
JAJECZKO DO SEKSU 
INTERAKTYWNEGO

Dzięki aplikacji Magic Motion  
i dostępowi do Internetu 

zyskujemy nieskończenie wiele 
możliwości sterowania 

wibracjami, a odległości 
przestaje mieć znaczenie. 

Do wyboru jest kilka zainsta-
lowanych w aplikacji melodii, 

które będą nadawały rytm 
wibracjom. Można także dodać 

dowolne utwory z naszego 
komputera przez wi-fi. Cztery 

zabawne gry znacząco 
urozmaicają sesję z wibrującą 

zabawką. Można także tworzyć 
własne programy w kilku 

trybach: wibracja sterowane 
zgodnie z rysunkami palcem  

na ekranie, ręczne ustawienie 
intensywności lub sterowanie 

głosowe, przy których zabawka 
aktywnie reaguje na odgłosy 
seksu, jakie do niej docierają 

(czyli im głośniej użytkowniczka 
lub użytkownik jęczą z rozkoszy, 

tym silniejsze są wibracje).  
Kontrolę nad urządzeniem 

możemy również przekazać 
drugiej osobie, zarówno wtedy, 

gdy jest całkiem blisko,  
na przykład podczas wspólnych 

zabaw, albo podczas wyjścia  
we dwoje, jak i na odległość  

za pośrednictwem Internetu.  
To umożliwia prawdziwy 

wirtualny seks przez kamerki, 
kiedy dwie osoby mogą 

stymulować się nawzajem dzięki 
aplikacji i używanym 

urządzeniom. 

Nagrodzone prestiżową Red 
Dot Award jajeczko do seksu 

przez Internet, sterowane 
aplikacją Magic Motion.

nr kat. 0844

Sterowanie zabawkami  
palcem na ekranie. 

Możliwość kontrolowania 
cudzej zabawki na czacie. 

Wybór wielu trybów  
i intensywności wibracji 
oraz tworzenie własnych.

KULKA DO TRENINGU 
 Z APLIKACJĄ  

KEGEL MASTER

Kulki do treningu mięśni 
Kegla wraz z aplikacją to 

doskonały wybór dla osób 
początkujących, które nie 

miały styczności z tego 
rodzaju treningiem. 

Prawdziwa przyjemność dla 
zdrowia i lepszego seksu. 

nr kat. 3467

APLIKACJA FEELCONNECT 3.0
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Bez smartfona nie ma życia. 
Rozmawiamy, wysyłamy 
wiadomości, robimy zdjęcia, 

przeglądamy internet, płacimy  
za zakupy, jak również nawiązujemy 
znajomości, czy podrywamy za po-
mocą smartfonu. Prędzej czy później 
musiał się on też stać narzędziem do 
sterowania zabawkami erotycznymi.  
Przyzwyczailiśmy się do tego, że z 
każdym rokiem i modelem, smartfony 
mogą więcej. Producenci zabawek 
erotycznych nowej generacji 
postanowili je wykorzystać. Mamy 
wysyp aplikacji, za pomocą których 
można sterować akcesoriami 
erotycznymi, a nawet uprawiać 
wirtualny seks na odległość. Słowo 
„cyberseks” zaczyna nabierać 
realnych kształtów i nie oznacza już 
tylko wzajemnego odglądania się na 
kamerkach. Teraz możliwa jest 
prawdziwa interakcja.  
Aplikacje sprawdzają się również, 
kiedy jesteście razem w sypialni. 
Pozwalają używać powiązanych  
z nimi akcesoriów erotycznych bez 
ograniczania się do tego,  
co zaprogramował producent. Można 
tworzyć własne tryby pracy, 
synchronizować działanie zabawki  
z ulubioną muzyką i odgłosami 
seksu, a nawet grami smartfonowymi. 
Dzięki temu możliwości zabawek 
stają się niemal nieograniczone. 

Dlatego sieć Pink Shop postanowiła 
wprowadzić do sprzedazy nowe serie 
znakomitych marek, liderów rynku 
zabawek sterowanych smartfonem –
SVAKOM i Magic Motion.  
Sieć Pink Shop uzyskała specjalnie 
dla swoich klientów zgodę 
producentów na wprowadzenie tych 
towarów do sprzedaży z rabatem 
sięgającym aż 50%.  

Marcin Musiał 
 

Więcej o zabawkach sterowanych 
smartfonem znajdziecie na blogu 
pinkshop.pl/pl/blog

KIEDY WYJADĘ

Nie płacz, kiedy odjadę... – dziś 
słowa starej piosenki szybko 
zyskują nowe znaczenie. Dzięki 
smartfonowym apkom można 
się z ukochaną kochać na 
odległość! Zatem płacz jest 
zupełnie niepotrzebny.

nie płacz

UWAGA! 
Wszystkie prezentowane aplikacje 

są bezpłatne i dostępne w: 

APLIKACJA WHATS SENSE

WIBRATOR DOMAJTKOWY 
STEROWANY APLIKACJĄ

Aplikacja Whats Sense pozwala 
samodzielnie sterować 

wibracjami za pomocą smatfonu 
lub oddać kontrolę nad 

narzędziem rozkoszy dowolnej 
osobie. Urządzeniami 

połączonymi z aplikacją można 
sterować na cztery sposoby.  
1 – wykorzystanie jednego  

z gotowych presetów (trybów) 
wraz ze stopniowaniem 
intensywności wibracji.   
2 – tworzenie własnych 

programów i ich zapisywanie 
3 – wybór dowolnej melodii  
z komputera lub wgranej na 

telefon, w rytm której będzie 
wibrowało urządzenie. 

4 – sterowanie urządzeniem  
za pośrednictwem internetu. 
Dzięki aplikacji można zrobić  

z urządzeniem niemal wszystko 
z dowolnego miejsca na Ziemi. 

Aplikacja pozwala na interakcję 
w czasie rzeczywistym  

przez Internet, bez względu na 
dzielącą odległość.  

APLIKACJA MAGIC KEGEL

Aplikacja Magic Kegel ma aż 6 
różnych programów. Znajdziemy 

tutaj program dla 
początkujących, dla kobiet 
chcących zajść w ciążę, dla 

kobiet po porodzie, dla pań 
dojrzałych oraz dwa  ekscytujące 

plany treningowe, które 
zwiększają satysfakcję 

seksualną: miesiąc miodowy 
oraz bogini seksu. Dodatkową 

motywacją jest możliwość 
śledzenia postępów oraz system 

zabawnych nagród i odznak za 
osiągnięte cele. W aplikacji 

znajdziemy także porady  
i instruktaże oraz kalendarz 

menstruacyjny. Codzienny 
trening trwa zaledwie kilka 
minut, a zabawna animacja 

instruktorki wydaje polecenia  
w trakcie treningu. Urządzenie 

wibruje, wskazując moment 
spięcia mięśni, a koniec wibracji 

oznacza relaks. Przyjemne 
wibracje ułatwiają kontrolę 

mięśni Kegla i sprawiają,  
że trening jest wyjątkowo 

ekscytujący.  

Wibrator do majtek pozwala 
na dyskretny masaż  

i przeżywanie orgazmu  
o każdej porze i w każdych 

warunkach. 

nr kat. 3459

Sterowanie zabawkami 
przez Internet .

Sterowanie zabawkami  
palcem na ekranie

Sterowanie zabawkami  
w rytmie muzyki.

Przewodnik po  treningu 
mieśni Kegla.

Indywidualny program 
treningu mieśni Kegla. 

Zestaw statystyk i analiz 
pozwala śledzic i weryfi-
kować wykonywanie 
programu treningowego.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA, ŻEBY CO WTOREK OTRZYMAĆ INFORMACJĘ O NOWYCH PROMOCJACH DO -50%
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PIERWSZY MASTURBATIOR 
STEROWANY APLIKACJĄ  

NA SMARTFON

Aplikacja FEELCONNECT 3  
(w Google Play) lub 

FEELCONNECT 3.0 (w AppStore) 
to rewolucja na rynku gadżetów 

erotycznych. Dzięki niej można 
połączyć się z dowolnym 

użytkownikiem na świecie  
i udostępnić jemu/jej kontrolę 

nad urządzeniem. W celu 
sterowania urządzeniem za 

pomocą aplikacji należy połączyć 
zabawkę ze smartfonem  
za pośrednictwem łącza 

bluetooth. Aplikacja umożliwia 
także połączenie z popularnymi 

portalami streamingowymi  
z erotycznymi video  

i zsynchronizowanie działań 
zabawki z tym, co widać na 

ekranie.  

Dzieki aplikacji FEEl CONNECT 
3 umożiwia interakcję i seks  
przez Internet. To pierwsze 
na rynku tak zaawansowane 
urządzenie dla meżczyzn .

nr kat. 3532

Interakcja z całym światem przez 
Internet.

Sterowanie lokalnie przez 
bluetooth.

Kompatybilna z platformami 
streamingowymi i serwisami  
z kamerkami internetowymi.

APLIKACJA MAGIC MOTION

STEROWANE APLIKACJĄ 
JAJECZKO DO SEKSU 
INTERAKTYWNEGO

Dzięki aplikacji Magic Motion  
i dostępowi do Internetu 

zyskujemy nieskończenie wiele 
możliwości sterowania 

wibracjami, a odległości 
przestaje mieć znaczenie. 

Do wyboru jest kilka zainsta-
lowanych w aplikacji melodii, 

które będą nadawały rytm 
wibracjom. Można także dodać 

dowolne utwory z naszego 
komputera przez wi-fi. Cztery 

zabawne gry znacząco 
urozmaicają sesję z wibrującą 

zabawką. Można także tworzyć 
własne programy w kilku 

trybach: wibracja sterowane 
zgodnie z rysunkami palcem  

na ekranie, ręczne ustawienie 
intensywności lub sterowanie 

głosowe, przy których zabawka 
aktywnie reaguje na odgłosy 
seksu, jakie do niej docierają 

(czyli im głośniej użytkowniczka 
lub użytkownik jęczą z rozkoszy, 

tym silniejsze są wibracje).  
Kontrolę nad urządzeniem 

możemy również przekazać 
drugiej osobie, zarówno wtedy, 

gdy jest całkiem blisko,  
na przykład podczas wspólnych 

zabaw, albo podczas wyjścia  
we dwoje, jak i na odległość  

za pośrednictwem Internetu.  
To umożliwia prawdziwy 

wirtualny seks przez kamerki, 
kiedy dwie osoby mogą 

stymulować się nawzajem dzięki 
aplikacji i używanym 

urządzeniom. 

Nagrodzone prestiżową Red 
Dot Award jajeczko do seksu 

przez Internet, sterowane 
aplikacją Magic Motion.

nr kat. 0844

Sterowanie zabawkami  
palcem na ekranie. 

Możliwość kontrolowania 
cudzej zabawki na czacie. 

Wybór wielu trybów  
i intensywności wibracji 
oraz tworzenie własnych.

KULKA DO TRENINGU 
 Z APLIKACJĄ  

KEGEL MASTER

Kulki do treningu mięśni 
Kegla wraz z aplikacją to 

doskonały wybór dla osób 
początkujących, które nie 

miały styczności z tego 
rodzaju treningiem. 

Prawdziwa przyjemność dla 
zdrowia i lepszego seksu. 

nr kat. 3467

APLIKACJA FEELCONNECT 3.0

-50
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NOWOŚĆ



Kobieca masturbacja przestała 
wywoływać silne emocje.  
Z męską jest odwrotnie. Mówienie 
o niej to jak przebijanie się 
lodołamaczem przez arktyczny 
ocean tabu. Tak samo jest z 
masturbatorami dla mężczyzn.

Z GŁOWĄ
dla facetów

nr kat. 3500

nr kat. 1128

nr kat. 1129

nr kat. 1130

Masturbatory, które projektuję, mają 
być wzorcem elegancji łamiącej tabu 

– mówi o swoich projektach Koichi 
Matsumoto, właściciel i główny projektant 
mającej siedzibę w Tokio firmy TENGA 
Co. Ltd., światowego lidera na rynku 
innowacyjnych, masturbatorów. 
Masturbatory TENGA nie są 
odwzorowaniem anatomii.        
Wykonane zostały ze 
specjalnie opracowanych 
materiałów, w tym ze 
słynnego elastomeru 
opracowanego w wyniku 
kilku lat studiów i badań,  
opatentowanego w 
Europie i USA. To sprawia, 
że TENGA to urządzenia 
wyjątkowe i jedenastokrot-
nie zdobyły Red Dot Award 
– najbardziej prestiżową na 
świecie nagrodę w 
dziedzinie innowacyjności i 
designu, dzięki czemu 
znalazła się obok takich potęg 
technologicznych, jak 
Maserati, Apple/AirPods, 
Ferrari, Panasonic, Sony, 
Philips, Nokia, Samsung, ABB, 
czy Daimler. 
Pierwsze produkty marki TENGA 
były masturbatorami 
jednorazowe-go użytku. Obecnie w 
ofercie firmy jest już kilkadziesiąt 
produktów jedno- i wielokrotnego 
użytku. Wśród propozycji marki TENGA 
uwagę zwracają dwie nowe serie.  
   GEO to najnowsza seria niewielkich 
masturbatorów podręcznych. Jej 
koncepcja i design zostały wyróżnione 
Red Dot Award.   
   Wirujące masturbatory SPINNER są 
wyjątkowe na rynku masturbatorów  
i jako jedyne oferują tak niezwykłe 
doznania. W Japonii produkty 
TENGA znalazły zastosowanie 
medyczne. W Dokkyo Medical 
University w Mibu stosuje się 
Tenga do badań nad 
dysfunkcją ejakulacyjną.  
Z kolei w Hamamatsu 
General Hospital produkty 
Tenga stosowa-ne są w 
terapii u pacjen-tów 
cierpiących na 
anejakulację lub 
dysfunkcję po usunięciu 
prostaty. 
 Marcin Musiał   

1 - Masturbator jest bardzo elastyczny.  2 - Przed użyciem trzeba nawilżyć wnętrze masturbatora za pomocą żelu.    
3 - Ruch góra-dół wywołuje samoistne skręcanie sie masturbatora. Podciśnienie reguluje się za pomocą otworu na górze.   
UWAGA! Na pełnię doznań pozwala tylko właściwy uchwyt, taki jak pokazano na zdjęciu nr 3, niemniej masturbator 
Spinner wywołuje silne doznania niezależnie od tego, jak się go chwyci. 
4 - Po użyciu masturbator należy dokładnie umyć wodą lub specjalnym czyścikiem, a następnie wysuszyć.  
 

Tylko prawidłowe chwycenie 
masturbatora (jak na 
zdjęciu) gwarantuje 
poczucie pełni doznań. 

Model GEO AQUA składa się z gęstego układu frezów, ułożonych w 
kształt fali. W przyjemny sposób pieszczą główkę penisa, delikatnie 
drażniąc ją w górę i w dół. Falista struktura porusza się z każdym 
ruchem reki, dając wrażenie dziesiątek malutkich języczków 
muskających żołądź. Intensywność masażu można stopniować, 
zmniejszając lub zwiększając siłę nacisku.  

Spinner Tetra to najdelikat-
niejszy z serii. Dość szerokie 
wejście, duża miękkość 
wyściółki i delikatne kształty 
wypustek bez wyraźnych 
krawędzi dają komfortowy, 
delikatny masaż penisa dla 
lubiących łagodną 
stymulację. 

Spinner Shell ma ciasne 
wejście i dość dużą twardość 
wyściółki. To oferta dla 
poszukujących silnej 
stymulacji. Wypustki 
wewnetrzne to gęsto 
ułożone muszelki o bardzo 
wyraźnie zarysowanych 
krawędziach, dzięki czemu 
intensywnie działają na 
penis umieszczony 
wewnątrz masturbatora. 
 

Spinner Hexa  
to masturbator 

dostarczający wrażeń  
o średniej intensywności. 

Nieco węższe wejście  
i  wyściółka w kształcie 
sześcianów z wyraźnie 

zarysowanymi brzegami 
daje intensywniejszą 

stymulację, niż „softowy” 
model Tetra. 

 

Najnowszy w serii Spinner brick to oferta dla poszukiwaczy 
bardzo silnych, „hardcorowych”  doznań. Wąskie wejście, 
wysoka twardość wypustek wewnątrz masturbatora, gęsty 
wzór płytek z wyraźnie zaznaczonymi krawędziamy 
gwarantują bardzo silne doznania i maksymalną stymulację. 

Nowa rewelacyjna seria TENGA GEO,  
to połączenie wiedzy o męskich potrzebach, 
osiągnięć technologii materiałowej  
i nowoczesnego designu. Nagrodzona Red 
Dot Award – prestiżową nagrodą w 
dziedzinie technologii i designu – składa się  
z dyskretnych, niewielkich masturbatorów 
do stymulacji główki penisa. Cechuje je 
ciekawy, okrągły kształt piłeczki i 
praktyczne, niewywołujące skojarzeń 
opakowania do przechowywania.  
Geometryczne kształty przyciągają wzrok i 
sprawiają, że chce się je trzymać na widoku. 
Wygodne, przezroczyste etui zapewnia 
higienę i sprawia, że stają się ozdobą 
pomieszczenia. Inspirowane 
matematycznymi wzorami  
i geometrycznymi kształtami masturbatory 
TENGA GEO zachwycają nie tylko fanów 
modnych i eleganckich gadżetów. Są piękne, 
ale nie po to je wyprodukowano. 

Masturbatory SPINNER wyróżniają się 
dzięki elastycznej sprężynie, zatopionej 
w elastomerze. Kształt i umieszczenie 
sprężyny sprawiają, że kiedy chwycony 
zostanie za jego zamknięty koniec,  
a następnie będzie wykonywany ruch 
zakładania/zdejmowania z penisa, 
wówczas sprężyna wymusi na 
tworzywie ruch wirowy wokół członka.  
Daje to potrójną stymulację: tradycyjny 
masaż przesuwny, ssanie i ruch 
okrężny, którego nie da się uzyskać  
w żadnych innych okolicznościach, 
również w trakcie seksu oralnego  
z kobietą. Intensywność i szybkość 
wirowania zależy od szybkości 
przesuwania. Im szybciej przesuwany 
masturbator, tym silniej i szybciej wiruje. 
Żadna dziewczyna nie była w stanie 
zrobić czegoś takiego. To wirowanie jest 
absolutnie wyjątkowe i niepowtarzalne. 

1 2 3 4 
GEO Coral zachwyca niecodziennym designem, przypominającym rafę 
koralową lub kulkę śniegu. Wiele malutkich wypustek w nieregularny 
sposób drażni żołądź. Uczucie zmienia się w każdym ruchem, 
zmniejszając i zwiększając intensywność masażu. To model 
przeznaczony dla mężczyzn, którzy czerpią z życia pełnymi garściami  
i lubią zaskakującą, różnorodną przyjemność. 

Po wywinięciu należy wpuścić do masturbatora żel w takiej 
ilości, jaka jest potrzebna, żeby cieszyć się intensywną 
pieszczotą główki penisa. Masturbator jest rozciągliwy,  
łatwo dopasuje się do rozmiaru. 

Po zdjęciu masturbatora z podstawki trzeba wywrócić go  
na drugą stronę, bo geometryczne kształty są wewnętrzną 
powierzchnią masującą.

Masturbator w opakowaniu przypomina biała piłeczke  
z geometrycznymi kształtami na powierzchni. masturbator 
tak umieszczony w opakowaniu nie wywołuje skojarzeń.

nr kat. 3499

GEO Glacier to prawdziwa gratka dla fanów mocnej i zdecydowanej 
stymulacji. Trójkątne, mocno zaznaczone wypustki w zdecydowany 
sposób ocierają się o główkę penisa. Daje to wrażenie o wiele 
intensywniejsze niż zwykły masaż ręką czy penetracja kobiecej 
pochwy. Powierzchnia każdego z kształtów pokryta małymi 
wgłębieniami jeszcze bardziej potęguje doznania.  

TENGA GEO GLACIER

nr kat. 3493
TENGA GEO CORAL

nr kat. 3489
TENGA GEO AQUA

TENGA SPINNER BRICK

TENGA SPINNER TETRA

TENGA SPINNER HEXA

TENGA SPINNER SHELL

Więcej o nowoczesnych 
masturbatorach przeczytacie na blogu 
pinkshop.pl/pl/blog 

CO TYDZIEŃ NOWE PROMOCJE! STARTUJEMY WE WTORKI! SPRAWDŹ W SKLEPIE LUB NA WWW.PINKSHOP.PL
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Kobieca masturbacja przestała 
wywoływać silne emocje.  
Z męską jest odwrotnie. Mówienie 
o niej to jak przebijanie się 
lodołamaczem przez arktyczny 
ocean tabu. Tak samo jest z 
masturbatorami dla mężczyzn.

Z GŁOWĄ
dla facetów

nr kat. 3500

nr kat. 1128

nr kat. 1129

nr kat. 1130

Masturbatory, które projektuję, mają 
być wzorcem elegancji łamiącej tabu 

– mówi o swoich projektach Koichi 
Matsumoto, właściciel i główny projektant 
mającej siedzibę w Tokio firmy TENGA 
Co. Ltd., światowego lidera na rynku 
innowacyjnych, masturbatorów. 
Masturbatory TENGA nie są 
odwzorowaniem anatomii.        
Wykonane zostały ze 
specjalnie opracowanych 
materiałów, w tym ze 
słynnego elastomeru 
opracowanego w wyniku 
kilku lat studiów i badań,  
opatentowanego w 
Europie i USA. To sprawia, 
że TENGA to urządzenia 
wyjątkowe i jedenastokrot-
nie zdobyły Red Dot Award 
– najbardziej prestiżową na 
świecie nagrodę w 
dziedzinie innowacyjności i 
designu, dzięki czemu 
znalazła się obok takich potęg 
technologicznych, jak 
Maserati, Apple/AirPods, 
Ferrari, Panasonic, Sony, 
Philips, Nokia, Samsung, ABB, 
czy Daimler. 
Pierwsze produkty marki TENGA 
były masturbatorami 
jednorazowe-go użytku. Obecnie w 
ofercie firmy jest już kilkadziesiąt 
produktów jedno- i wielokrotnego 
użytku. Wśród propozycji marki TENGA 
uwagę zwracają dwie nowe serie.  
   GEO to najnowsza seria niewielkich 
masturbatorów podręcznych. Jej 
koncepcja i design zostały wyróżnione 
Red Dot Award.   
   Wirujące masturbatory SPINNER są 
wyjątkowe na rynku masturbatorów  
i jako jedyne oferują tak niezwykłe 
doznania. W Japonii produkty 
TENGA znalazły zastosowanie 
medyczne. W Dokkyo Medical 
University w Mibu stosuje się 
Tenga do badań nad 
dysfunkcją ejakulacyjną.  
Z kolei w Hamamatsu 
General Hospital produkty 
Tenga stosowa-ne są w 
terapii u pacjen-tów 
cierpiących na 
anejakulację lub 
dysfunkcję po usunięciu 
prostaty. 
 Marcin Musiał   

1 - Masturbator jest bardzo elastyczny.  2 - Przed użyciem trzeba nawilżyć wnętrze masturbatora za pomocą żelu.    
3 - Ruch góra-dół wywołuje samoistne skręcanie sie masturbatora. Podciśnienie reguluje się za pomocą otworu na górze.   
UWAGA! Na pełnię doznań pozwala tylko właściwy uchwyt, taki jak pokazano na zdjęciu nr 3, niemniej masturbator 
Spinner wywołuje silne doznania niezależnie od tego, jak się go chwyci. 
4 - Po użyciu masturbator należy dokładnie umyć wodą lub specjalnym czyścikiem, a następnie wysuszyć.  
 

Tylko prawidłowe chwycenie 
masturbatora (jak na 
zdjęciu) gwarantuje 
poczucie pełni doznań. 

Model GEO AQUA składa się z gęstego układu frezów, ułożonych w 
kształt fali. W przyjemny sposób pieszczą główkę penisa, delikatnie 
drażniąc ją w górę i w dół. Falista struktura porusza się z każdym 
ruchem reki, dając wrażenie dziesiątek malutkich języczków 
muskających żołądź. Intensywność masażu można stopniować, 
zmniejszając lub zwiększając siłę nacisku.  

Spinner Tetra to najdelikat-
niejszy z serii. Dość szerokie 
wejście, duża miękkość 
wyściółki i delikatne kształty 
wypustek bez wyraźnych 
krawędzi dają komfortowy, 
delikatny masaż penisa dla 
lubiących łagodną 
stymulację. 

Spinner Shell ma ciasne 
wejście i dość dużą twardość 
wyściółki. To oferta dla 
poszukujących silnej 
stymulacji. Wypustki 
wewnetrzne to gęsto 
ułożone muszelki o bardzo 
wyraźnie zarysowanych 
krawędziach, dzięki czemu 
intensywnie działają na 
penis umieszczony 
wewnątrz masturbatora. 
 

Spinner Hexa  
to masturbator 

dostarczający wrażeń  
o średniej intensywności. 

Nieco węższe wejście  
i  wyściółka w kształcie 
sześcianów z wyraźnie 

zarysowanymi brzegami 
daje intensywniejszą 

stymulację, niż „softowy” 
model Tetra. 

 

Najnowszy w serii Spinner brick to oferta dla poszukiwaczy 
bardzo silnych, „hardcorowych”  doznań. Wąskie wejście, 
wysoka twardość wypustek wewnątrz masturbatora, gęsty 
wzór płytek z wyraźnie zaznaczonymi krawędziamy 
gwarantują bardzo silne doznania i maksymalną stymulację. 

Nowa rewelacyjna seria TENGA GEO,  
to połączenie wiedzy o męskich potrzebach, 
osiągnięć technologii materiałowej  
i nowoczesnego designu. Nagrodzona Red 
Dot Award – prestiżową nagrodą w 
dziedzinie technologii i designu – składa się  
z dyskretnych, niewielkich masturbatorów 
do stymulacji główki penisa. Cechuje je 
ciekawy, okrągły kształt piłeczki i 
praktyczne, niewywołujące skojarzeń 
opakowania do przechowywania.  
Geometryczne kształty przyciągają wzrok i 
sprawiają, że chce się je trzymać na widoku. 
Wygodne, przezroczyste etui zapewnia 
higienę i sprawia, że stają się ozdobą 
pomieszczenia. Inspirowane 
matematycznymi wzorami  
i geometrycznymi kształtami masturbatory 
TENGA GEO zachwycają nie tylko fanów 
modnych i eleganckich gadżetów. Są piękne, 
ale nie po to je wyprodukowano. 

Masturbatory SPINNER wyróżniają się 
dzięki elastycznej sprężynie, zatopionej 
w elastomerze. Kształt i umieszczenie 
sprężyny sprawiają, że kiedy chwycony 
zostanie za jego zamknięty koniec,  
a następnie będzie wykonywany ruch 
zakładania/zdejmowania z penisa, 
wówczas sprężyna wymusi na 
tworzywie ruch wirowy wokół członka.  
Daje to potrójną stymulację: tradycyjny 
masaż przesuwny, ssanie i ruch 
okrężny, którego nie da się uzyskać  
w żadnych innych okolicznościach, 
również w trakcie seksu oralnego  
z kobietą. Intensywność i szybkość 
wirowania zależy od szybkości 
przesuwania. Im szybciej przesuwany 
masturbator, tym silniej i szybciej wiruje. 
Żadna dziewczyna nie była w stanie 
zrobić czegoś takiego. To wirowanie jest 
absolutnie wyjątkowe i niepowtarzalne. 

1 2 3 4 
GEO Coral zachwyca niecodziennym designem, przypominającym rafę 
koralową lub kulkę śniegu. Wiele malutkich wypustek w nieregularny 
sposób drażni żołądź. Uczucie zmienia się w każdym ruchem, 
zmniejszając i zwiększając intensywność masażu. To model 
przeznaczony dla mężczyzn, którzy czerpią z życia pełnymi garściami  
i lubią zaskakującą, różnorodną przyjemność. 

Po wywinięciu należy wpuścić do masturbatora żel w takiej 
ilości, jaka jest potrzebna, żeby cieszyć się intensywną 
pieszczotą główki penisa. Masturbator jest rozciągliwy,  
łatwo dopasuje się do rozmiaru. 

Po zdjęciu masturbatora z podstawki trzeba wywrócić go  
na drugą stronę, bo geometryczne kształty są wewnętrzną 
powierzchnią masującą.

Masturbator w opakowaniu przypomina biała piłeczke  
z geometrycznymi kształtami na powierzchni. masturbator 
tak umieszczony w opakowaniu nie wywołuje skojarzeń.

nr kat. 3499

GEO Glacier to prawdziwa gratka dla fanów mocnej i zdecydowanej 
stymulacji. Trójkątne, mocno zaznaczone wypustki w zdecydowany 
sposób ocierają się o główkę penisa. Daje to wrażenie o wiele 
intensywniejsze niż zwykły masaż ręką czy penetracja kobiecej 
pochwy. Powierzchnia każdego z kształtów pokryta małymi 
wgłębieniami jeszcze bardziej potęguje doznania.  

TENGA GEO GLACIER

nr kat. 3493
TENGA GEO CORAL

nr kat. 3489
TENGA GEO AQUA

TENGA SPINNER BRICK

TENGA SPINNER TETRA

TENGA SPINNER HEXA

TENGA SPINNER SHELL

Więcej o nowoczesnych 
masturbatorach przeczytacie na blogu 
pinkshop.pl/pl/blog 

CO TYDZIEŃ NOWE PROMOCJE! STARTUJEMY WE WTORKI! SPRAWDŹ W SKLEPIE LUB NA WWW.PINKSHOP.PL
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Estell

Nie chcę udzielać złotych, ale i banalnych rad w stylu „trzeba 
się wysypiać”, „czy „zmieńcie dietę” bo to jest oczywiste,  

a jednocześnie trudne do zrealizowania. Najlepszym 
rozwiązaniem są suplementy diety. 
Dlaczego nie lekarstwa z apteki, oparte na sildenafilu? Większość 
lekarstw to produkty syntezy chemicznej i wywołują skutki 
uboczne. Poza tym działają doraźnie, ale przy systematycznym 
używaniu organizm się do nich przyzwyczaja i trzeba zwiększać 
dawkę. Suplementy mają skład naturalny. Wykorzystuje się w nich 
substancje pochodzenia roślinnego, znane i używane  
w medycynie chińskiej, starożytnej medycynie greckiej i rzymskiej, 
czy medycynie ludowej od ponad dwóch tysięcy lat. Pamiętajcie 
jednak, że nie jest wszystko jedno, co łykacie. Dlatego zasada 
numer jeden jest taka, żeby kupować produkty znanych marek, 
zweryfikowanych i sprawdzonych. Naturalnie wspomagacze 
męskości i kobiecości z grubsza dzielą się na takie, które działają 
długofalowo i takie, które działają doraźnie.  
Pierwsze są przeznaczone do regularnego stosowania. Efekty 
widać po kilku dniach ich systematycznego stosowania,  
ale największą skuteczność uzyskuje się po co najmniej 30 
dniach. Najważniejsze jest jednak to, że są to efekty długofalowe i 
dotyczą tak kwestii seksualnych, jak i ogólnie kondycji organizmu. 
Druga grupa specyfików, to suplementy działające szybko. Efekty 
widoczne są już w kilkadziesiąt minut od zażycia (zwykle od 30  
do 60 minut), ale utrzymują się przez kilka godzin. Trzeba jednak 
pamiętać o przyjęciu kapsułki około 45-60 minut przed akcją. 
W każdym przypadku należy pamiętać, że przyjmowanie 
suplementów diety nie zastępuje pełnowartościowej diety,  
a ich nadużywanie może być dla zdrowia szkodliwe. 

Marcin Musiał 

Jesteśmy tym, co jemy i od tego zależy nasze 
zdrowie i sprawność. Również seksualna.  
Dotyczy to w jednakowym stopniu kobiet  
i mężczyzn, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. 
U mężczyzn częściej pojawiają się problemy  
z szybką erekcją i utrzymaniem wzwodu przez cały 
stosunek. 

dieta
CZYNI CUDA

Suplement diety dla kobiet i mężczyzn. 
Wspomaga witalność, przeciwdziała 
zmęczeniu, a przede wszystkim wzmacnia 
libido, popęd seksualny i fizyczną 
wytrzymałość.  
Zbilansowany skład z naturalnych  
składników.  
Składniki: L-Karnityna, ekstrakt z guarany, 
Paullinia cupana, L-Tyrozyna 
(aminokwas), tauryna, kofeina. *

Suplement diety z aminokwasami 
dającymi powiększenie penisa 

 i przyspieszający uzyskanie erekcji. 
Zawiera wyłącznie substancje czynne, bez 
wypełniaczy. 45 tabl. Wysoka skuteczność 

przy systematycznym stosowaniu. 
Składniki: aminokwasy L-carnityne base, 

L-valine, L-isoleucine, L-leucine,  
L-tyrosine, Creatine monohydrate,  

L-arginine monohydrate.* 

Dla mężczyzn, którzy szukają sposobu na 
poprawę swojej seksualności. Wspomaga 

sprawność seksualną i czas trwania 
erekcji. Pozytywnie wpływa na proces 

tworzenia się spermy. Naturalne składniki.  
Do systematycznego stosowania.  

Składniki: L-arginina chlorowodorek, 
suchy ekstrakt z owocu Tribulus terrestris, 

suchy ekstrakt z pestek dyni Cucurbita 
pepo, suchy ekstrakt z korzenia żeń-

szenia właściwego Panax ginseg, suchy 
wyciąg z owocu palmy sabałowej Serenoa 

repens, suchy wyciąg z owocu Shizandra 
chinesis, wyciąg z owocu pieprzu Cayen. *

nr kat. 4371

nr kat. 1885

nr kat. 1889

nr kat. 0777

STYMULUJE LIBIDO  
I POPĘD SEKSUALNY

ZWIĘKSZA MĘSKOŚĆ, 
PODNOSI POTENCJĘ

PRZYSPIESZA EREKCJĘ 
WZMACNIA MĘSKOŚĆ 

WYDŁUŻA EREKCJĘ I CZAS 
TRWANIA SEKSU

Innowacyjna formuła wspomagająca 
utrzymanie i podniesienie sprawności 

seksualnej oraz fizycznej.  
Składniki: chlorowodorek L-argininy,  

L-cytrulina, ekstrakt żen-szenia 
koreańskiego (Korean Panax ginseng), 

diglicynian cynku (chelat aminokwasowy 
cynku Albion) – cynk, selenian (IV) sodu 

– selen, D-pantotenian wapnia  
– kwas pantotenowy, ekstrakt pieprzu 

czarnego BioPerine .  
Działa po 45 minutach od zażycia.*

WSPOMAGA SPRAWNOŚĆ 
FIZYCZNĄ I SEKSUALNĄ

nr kat. 0155

nr kat. 0152

Preparat magnezowy dla mężczyzn 
uzupełniony o składniki wspierające 
funkcjonowanie organizmu, utrzymaniu 
poziomu testosteronu. Składniki: sole 
magnezowe kwasu cytrynowego 
(cytrynian magnezu) – magnez, ekstrakt 
z korzenia Ashwagandhy KSM-66 
(Withania somnifera L.), diglicynian 
cynku – cynk, krzemian glinowo-
potasowy,; selenian (IV) sodu – selen, 
chlorowodorek pirydoksyny – witamina 
B6, tlenki i wodorotlenki żelaza.*

UTRZYMUJE POZIOM 
TESTOSTERONU

nr kat. 2906

Suplement diety wspomagający męską 
sprawność seksualną.  

Wspomaga normalne funkcjonowanie 
układu krążenia, co jest potrzebne  

do prawidłowego napływu krwi  
do penisa.  

Działa w 60 minut po zażyciu. 
Składniki: *L-Cytrulina, buzdyganek 

naziemny ekstrakt, ekstrakt z korzenia 
żeń-szenia, ekstrakt z pestek winogron, 

ekstrakt z różeńca górskiego,  
ekstrakt z guarany *

WZMACNIA POTENCJĘ

nr kat. 2907

Ziołowy suplement dla dojrzałych 
mężczyzn. Wspomaga witalność, 
wzmacnia libido, wspomaga uzyskanie  
i utrzymanie erekcji. Składniki: bisgli-
cynian magnezu; tlenek magnezu 
(Magnez); maca peruwiańska;  
L-Cytru-lina, ekstrakt z pestek winogron; 
kwas L-askorbinowy (witamina C); 
trójwo-dzian cytrynianu cynku (cynk); 
octan tokoferylu (witamina E); witamina 
D3; nikotynamid (niacyna); chloro-
wodorek pirydoksyny (witamina B6). *

UŁATWIA UTRZYMANIE 
EREKCJI

Wspomaga witalność ustroju  
i aktywność seksualną  

u mężczyzn, pomaga w utrzymaniu 
prawidłowej erekcji  

i spermatogenezie (tworzeniu 
plemników).  Składniki: Gingko biloba, 

wyciąg z korzenia maca, Aronia 
melanocarpa, borówka amerykańska, 

czerwony burak, L-arginina. *

WSPIERA WITALNOŚĆ  
I EREKCJĘ

nr kat. 9130 Więcej o sposobach podtrzymywania kondycji seksualnej przeczytacie na blogu pinkshop.pl/pl/blog

Doceniany za wysoką skuteczność 
suplement diety z aminokwasami 
wspomagający erekcję  
i powiększenie penisa 90 tabl. 
Przeznaczony do systematycznego 
stosowania. Nagrodzony Laurami 
Konsumenta.   
Składniki: beet root (Beta vulgaris),  
L-arginine, • L-citrulin-di-malate,  
L-tyrosine, L-taurine. * 

* Chronić przed dziećmi. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Stosować zgodnie 
z zaleceniami producenta. Przed użyciem przeczytać informację na opakowaniu. W razie wątpliwości należy 
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.  
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Estell

Nie chcę udzielać złotych, ale i banalnych rad w stylu „trzeba 
się wysypiać”, „czy „zmieńcie dietę” bo to jest oczywiste,  

a jednocześnie trudne do zrealizowania. Najlepszym 
rozwiązaniem są suplementy diety. 
Dlaczego nie lekarstwa z apteki, oparte na sildenafilu? Większość 
lekarstw to produkty syntezy chemicznej i wywołują skutki 
uboczne. Poza tym działają doraźnie, ale przy systematycznym 
używaniu organizm się do nich przyzwyczaja i trzeba zwiększać 
dawkę. Suplementy mają skład naturalny. Wykorzystuje się w nich 
substancje pochodzenia roślinnego, znane i używane  
w medycynie chińskiej, starożytnej medycynie greckiej i rzymskiej, 
czy medycynie ludowej od ponad dwóch tysięcy lat. Pamiętajcie 
jednak, że nie jest wszystko jedno, co łykacie. Dlatego zasada 
numer jeden jest taka, żeby kupować produkty znanych marek, 
zweryfikowanych i sprawdzonych. Naturalnie wspomagacze 
męskości i kobiecości z grubsza dzielą się na takie, które działają 
długofalowo i takie, które działają doraźnie.  
Pierwsze są przeznaczone do regularnego stosowania. Efekty 
widać po kilku dniach ich systematycznego stosowania,  
ale największą skuteczność uzyskuje się po co najmniej 30 
dniach. Najważniejsze jest jednak to, że są to efekty długofalowe i 
dotyczą tak kwestii seksualnych, jak i ogólnie kondycji organizmu. 
Druga grupa specyfików, to suplementy działające szybko. Efekty 
widoczne są już w kilkadziesiąt minut od zażycia (zwykle od 30  
do 60 minut), ale utrzymują się przez kilka godzin. Trzeba jednak 
pamiętać o przyjęciu kapsułki około 45-60 minut przed akcją. 
W każdym przypadku należy pamiętać, że przyjmowanie 
suplementów diety nie zastępuje pełnowartościowej diety,  
a ich nadużywanie może być dla zdrowia szkodliwe. 

Marcin Musiał 

Jesteśmy tym, co jemy i od tego zależy nasze 
zdrowie i sprawność. Również seksualna.  
Dotyczy to w jednakowym stopniu kobiet  
i mężczyzn, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. 
U mężczyzn częściej pojawiają się problemy  
z szybką erekcją i utrzymaniem wzwodu przez cały 
stosunek. 

dieta
CZYNI CUDA

Suplement diety dla kobiet i mężczyzn. 
Wspomaga witalność, przeciwdziała 
zmęczeniu, a przede wszystkim wzmacnia 
libido, popęd seksualny i fizyczną 
wytrzymałość.  
Zbilansowany skład z naturalnych  
składników.  
Składniki: L-Karnityna, ekstrakt z guarany, 
Paullinia cupana, L-Tyrozyna 
(aminokwas), tauryna, kofeina. *

Suplement diety z aminokwasami 
dającymi powiększenie penisa 

 i przyspieszający uzyskanie erekcji. 
Zawiera wyłącznie substancje czynne, bez 
wypełniaczy. 45 tabl. Wysoka skuteczność 

przy systematycznym stosowaniu. 
Składniki: aminokwasy L-carnityne base, 

L-valine, L-isoleucine, L-leucine,  
L-tyrosine, Creatine monohydrate,  

L-arginine monohydrate.* 

Dla mężczyzn, którzy szukają sposobu na 
poprawę swojej seksualności. Wspomaga 

sprawność seksualną i czas trwania 
erekcji. Pozytywnie wpływa na proces 

tworzenia się spermy. Naturalne składniki.  
Do systematycznego stosowania.  

Składniki: L-arginina chlorowodorek, 
suchy ekstrakt z owocu Tribulus terrestris, 

suchy ekstrakt z pestek dyni Cucurbita 
pepo, suchy ekstrakt z korzenia żeń-

szenia właściwego Panax ginseg, suchy 
wyciąg z owocu palmy sabałowej Serenoa 

repens, suchy wyciąg z owocu Shizandra 
chinesis, wyciąg z owocu pieprzu Cayen. *

nr kat. 4371

nr kat. 1885

nr kat. 1889

nr kat. 0777

STYMULUJE LIBIDO  
I POPĘD SEKSUALNY

ZWIĘKSZA MĘSKOŚĆ, 
PODNOSI POTENCJĘ

PRZYSPIESZA EREKCJĘ 
WZMACNIA MĘSKOŚĆ 

WYDŁUŻA EREKCJĘ I CZAS 
TRWANIA SEKSU

Innowacyjna formuła wspomagająca 
utrzymanie i podniesienie sprawności 

seksualnej oraz fizycznej.  
Składniki: chlorowodorek L-argininy,  

L-cytrulina, ekstrakt żen-szenia 
koreańskiego (Korean Panax ginseng), 

diglicynian cynku (chelat aminokwasowy 
cynku Albion) – cynk, selenian (IV) sodu 

– selen, D-pantotenian wapnia  
– kwas pantotenowy, ekstrakt pieprzu 

czarnego BioPerine .  
Działa po 45 minutach od zażycia.*

WSPOMAGA SPRAWNOŚĆ 
FIZYCZNĄ I SEKSUALNĄ

nr kat. 0155

nr kat. 0152

Preparat magnezowy dla mężczyzn 
uzupełniony o składniki wspierające 
funkcjonowanie organizmu, utrzymaniu 
poziomu testosteronu. Składniki: sole 
magnezowe kwasu cytrynowego 
(cytrynian magnezu) – magnez, ekstrakt 
z korzenia Ashwagandhy KSM-66 
(Withania somnifera L.), diglicynian 
cynku – cynk, krzemian glinowo-
potasowy,; selenian (IV) sodu – selen, 
chlorowodorek pirydoksyny – witamina 
B6, tlenki i wodorotlenki żelaza.*

UTRZYMUJE POZIOM 
TESTOSTERONU

nr kat. 2906

Suplement diety wspomagający męską 
sprawność seksualną.  

Wspomaga normalne funkcjonowanie 
układu krążenia, co jest potrzebne  

do prawidłowego napływu krwi  
do penisa.  

Działa w 60 minut po zażyciu. 
Składniki: *L-Cytrulina, buzdyganek 

naziemny ekstrakt, ekstrakt z korzenia 
żeń-szenia, ekstrakt z pestek winogron, 

ekstrakt z różeńca górskiego,  
ekstrakt z guarany *

WZMACNIA POTENCJĘ

nr kat. 2907

Ziołowy suplement dla dojrzałych 
mężczyzn. Wspomaga witalność, 
wzmacnia libido, wspomaga uzyskanie  
i utrzymanie erekcji. Składniki: bisgli-
cynian magnezu; tlenek magnezu 
(Magnez); maca peruwiańska;  
L-Cytru-lina, ekstrakt z pestek winogron; 
kwas L-askorbinowy (witamina C); 
trójwo-dzian cytrynianu cynku (cynk); 
octan tokoferylu (witamina E); witamina 
D3; nikotynamid (niacyna); chloro-
wodorek pirydoksyny (witamina B6). *

UŁATWIA UTRZYMANIE 
EREKCJI

Wspomaga witalność ustroju  
i aktywność seksualną  

u mężczyzn, pomaga w utrzymaniu 
prawidłowej erekcji  

i spermatogenezie (tworzeniu 
plemników).  Składniki: Gingko biloba, 

wyciąg z korzenia maca, Aronia 
melanocarpa, borówka amerykańska, 

czerwony burak, L-arginina. *

WSPIERA WITALNOŚĆ  
I EREKCJĘ

nr kat. 9130 Więcej o sposobach podtrzymywania kondycji seksualnej przeczytacie na blogu pinkshop.pl/pl/blog

Doceniany za wysoką skuteczność 
suplement diety z aminokwasami 
wspomagający erekcję  
i powiększenie penisa 90 tabl. 
Przeznaczony do systematycznego 
stosowania. Nagrodzony Laurami 
Konsumenta.   
Składniki: beet root (Beta vulgaris),  
L-arginine, • L-citrulin-di-malate,  
L-tyrosine, L-taurine. * 

* Chronić przed dziećmi. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Stosować zgodnie 
z zaleceniami producenta. Przed użyciem przeczytać informację na opakowaniu. W razie wątpliwości należy 
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.  
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Dni krótkie, często pada, zimno i ponuro…, Czyli polska 
jesień w całej okazałości. I jak utrzymać dobry nastrój w 
listopadzie, gdy spada ochota na seks?  
Problem spadku libido dotyczy i kobiet, i mężczyzn. Jest 
sposób, żeby erotyczną niemoc pokonać i nawet jesienią 
wpuścić trochę lata do sypialni.  

nr kat. 4253

Truskawki to ukochany owoc 
Polek i Polaków. Trudno się 
dziwić, że olejek truskawkowy, 
który przywodzi na myśl 
wiosnę, słońce i ciepło, jest od 
lat w czołówce wybieranych  
do erotycznego masażu.  
To zaproszenie do wiosenno-
letnich igraszek jesienią.

nr kat. 0945

Aromat dwóch egzotycznych 
owoców zaprasza w podróż  
do rajskiej krainy gdzieś na 
tropikalnej wyspie na oceanie 
indyjskim. Dzięki nim nawet 
we własnej sypialni lub 
łazience można poczuć się jak 
w trakcie dalekiej wyprawy, 
która stanie się przygodą życia.

OLEJEK ROZGRZEWAJĄCY 
MANGO I MARACUJA
OLEJEK ROZGRZEWAJĄCY 
MANGO I MARACUJA

OLEJEK ROZGRZEWAJĄCY 
TRUSKAWKA
OLEJEK ROZGRZEWAJĄCY 
TRUSKAWKA

nr kat. 3542

Aromat egzotycznych olejków 
wzbogacony afrodyzjakami 
zapobiegnie spadkowi libido  
i rozbudzi pożądanie.  
Obecny we wszystkich olejkach 
serii wyciąg z pestek melona 
kalahari sprawia, że skóra staje się 
delikatna, miękka i doskonale 
nawilżona.

OLEJEK Z AFRODYZJAKAMI 
EXOTIC PASSION

nr kat. 3549 nr kat. 3544

Drzewo sandałowe jest uważane 
za jeden z najsilniejszych 
afrodyzjaków i tworzy aurę 
tajemniczości. Legenda głosi,  
że Kleopatra korzystała z jego 
erotycznych właściwości, żeby 
uwieść Juliusza Cezara i Marka 
Antoniusza. Zawiera olejek z 
pestek melona kalahari.

OLEJEK Z AFRODYZJAKAMI 
DRZEWO SANDAŁOWE

Aromat jaśminu jest wyrazisty,  
a zarazem subtelny. Poprawia 

samopoczucie i nastrój. Ma właści-
wości relaksujące i odprężające. 

Mówi się, że jest upojny, 
odurzający, tajemniczy, zmysłowy, 

sensualny.  
Kosmetyk zawiera olejek z pestek 

melona kalahari.

OLEJEK Z AFRODYZJAKAMI 
JAŚMIN

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA, ŻEBY CO WTOREK OTRZYMAĆ INFORMACJĘ O NOWYCH PROMOCJACH DO -50%

nr kat. 3550

Orientalna kompozycja zapa-
chowa przywołuje niezwykłe 
rozkosze tantrycznego seksu, 

w którym gra wstępna 
 i stosunek mogą trwać bardzo 

długo, a rozkosz narasta  
aż do ekstazy. Kosmetyk 

zawiera olejek z pestek melona 
kalahari.

OLEJEK Z AFRODYZJAKAMI 
ORIENTALNY
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nr kat. 7489

Numer jeden wśród 
aromatycznych, rozgrzewa-
jących olejków do masażu  
w 2021 roku. Olejek malinowy 
zdetronizował truskawkowy  
i króluje w tym roku w sypial-
niach. Aromat świeżych malin 
zaprasza na wyprawę  
do skąpanego w słońcu lasu. 

nr kat. 3551

Wanilia już od satrożytności 
uznawana jest za silny 
afrodyzjak. Działa bowiem 
pobudzająco, wzmaga 
pożądanie i podnosi libido. Jest 
tak dlatego, że zapach wanilii 
zawiera w sobie fitoferomony, 
które są nazywane również 
cząsteczkami miłości i radości. 

OLEJEK ROZGRZEWAJĄCY 
WANILIA
OLEJEK ROZGRZEWAJĄCY 
WANILIA

OLEJEK ROZGRZEWAJĄCY 
MALINA
OLEJEK ROZGRZEWAJĄCY 
MALINA 

DOTYK
dobry

Prawdziwe cuda może zdziałać 
masaż erotyczny. Wykonany z 

użyciem odpowiednich olejków lub żeli, 
wyzwala seksualną energię, sprzyja 
zdrowiu i dobremu samopoczuciu, 
rozluźnia, odpręża, pomaga się 
zrelaksować, redukuje stres, a przede 
wszystkim to pierwszy krok do gry 
wstępnej i seksu.  
Nie zdajemy sobie z tego sprawy,  
ale uprawiając seks, głaszcząc się  
i uciskając nie tylko w czasie gry 
wstępnej, robimy masaż. Podświadomie 
wyczuwamy, że takie zabiegi powodują 
lepsze ukrwienie skóry, przez co czynią 
ją wrażliwszą na dotyk. Tym samym 
wzrasta libido, pobudzone masowaniem 
ciało łaknie pieszczot, rozkoszy  
i odczuwamy narastające pożądanie.  
U kobiet zwiększa się wydzielanie 
hormonów płciowych, na przykład 
estrogenów, które chronią przed 
osteoporozą, wspomagają 
magazynowanie wapnia w organizmie  
i podnoszą ilość dobrego cholesterolu.  
U mężczyzn masaż może rozwiązać 
problemy z erekcją i zapobiegać 
chorobom prostaty. Zdrowotnych 
korzyści z masażu jest wiele i w dużej 
mierze zależą od tego, ile czasu 
poświęcimy konkretnej partii ciała. 
Jednak jesienią ma on służyć wzajem-
nemu poznaniu ciał, odkrywaniu „mapy 
rozkoszy”, czyli miejsc erogennych, 
szczególnie wrażliwych na pieszczoty,  
a także dobrej zabawie, odprężeniu  
i przyjemności, która w trakcie masażu 
może zostać spotęgowana. Jak?  
Służą temu olejki i żele do masażu, które 
rozbudzają zmysły oraz nadają skórze 
odpowiednią wilgotność i elastyczność. 
Na uwagę zasługują zwłaszcza dwie 
grupy kosmetyków  
do masażu. Pierwsza to kosmetyki  
z efektem rozgrzewania WarmUp. Mają 
piękne aromaty, a zawarte w nich 
substancje delikatnie rozgrzewają skórę, 
zwiększając jej wrażliwość na dotyk  
i intensywność odczuwania pieszczot. 
Druga grupa to olejki aromatyczne, 
wzbogacone afrodyzjakami. Ich piękny 
zapach pobudza zmysły, a zawarte  
w nich afrodyzjaki poprawiają libido, 
powodują pojawienie się podniecenia 
erotycznego.  
Obie grupy doskonale sprawdzają się 
przy masażu, wykorzystywanym do gry 
wstępnej. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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rozbudzają zmysły oraz nadają skórze 
odpowiednią wilgotność i elastyczność. 
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substancje delikatnie rozgrzewają skórę, 
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Prawdziwy problem pojawia się,  
gdy pochwa kobiety z jakichś 

powodów jest rozluźniona, a jej ścianki 
tracą dawną sprężystość. Wtedy 
potrzebne jest dodatkowe wypełnienie, 
silniejsza stymulacja lub wzmocnienie 
odczuwanych bodźców. Na wszystko 
sa sposoby, również bezinwazyjne  
i stosunkowo tanie. 
Po pierwsze penisa można 
„podpompować” lub trochę powię-
kszyć. Do tego służą pompki powietrz-
ne lub wodne i kremy powiększające. 
Po drugie można wykorzystać nakładki 
pogrubiające lub wydłużające penisa, 
albo dające oba efekty jednocześnie. 
Po trzecie dobrze sprawdzają się 
wibrujące wkładki dopochwowe   
i wibratory dla par. 
Po czwarte odczuwanie bodźców 
wzmocnią specjalne żele  
zwiększające wrażliwość okolic 
intymnych pań. 
Po piąte można zastosować kremy 
obkurczające pochwę. 
Te działania można łaczyć, żeby 
potegować efekty. Nie należy przy tym 
zapominać, że penis nie jest z gumy  
i nie powiększy się radykalnie z dnia 
na dzień. Działając nierozważnie 
można się nabawić kontuzji.  
Tak, kontuzji penisa! 
Natknęłam się na ciekawe badanie, 
przeprowadzone w 2015 roku na 
Uniwersytecie w Los Angeles. Grupie 
kobiet zaproponowano do wyboru 33 
różne modele penisów. Okazało się, 
że panie preferowały model nieco 
większy niż przeciętny, a często 
wskazywały jeden z największych 
rozmiarów jako ten, z którym chciałyby 
chociaż raz pójść do łóżka. Wnioski są 
proste: wiele kobiet chciałoby poczuć, 
jak to jest kochać się z mężczyzną o 
dużym przyrodzeniu. 
 

Klaudia Figura 
Więcej o powiększaniu penisa znajdziecie 
na blogu pinkshop.pl/pl/blog 

 

MA ZNACZENIE

Wielu mężczyzn uważa,  
że rozmiar penisa jest ściśle 
powiązany z tym, czy będzie 
uznany za dobrego  kochanka. 
Nic bardziej mylnego! Świetny 
kochanek może być dość 
skromnie obdarzony przez 
naturę. 

kiedy rozmiar

Przezroczysty cylinder poz-
wala na obserwowanie 
powiększającego się członka 
dzięki miarce. Przy regular-
nym używaniu przez okres 
co najmniej 12 tygodni przez 
co najmniej 20 minut 
dziennie można osiągnąć 
trwałe efekty.  

Wymiary: długość: 24,5 cm, 
Średnica zewn.: 5,7 cm.

nr kat. 0120

PODCIŚNIENIOWA 
POMPKA  
DO POWIĘKSZANIA 
PENISA

WIBRUJĄCA AŻUROWA 
NAKŁADKA NA PENISA

nr kat. 3457

Elastyczny pierścień u 
podstawy nakładki sprawia, 
że pewnie utrzymuje się na 
członku i nie zsuwa nawet 
podczas szalonego seksu. 
Dodatkowo nakładka została 
wyposażona w intensywne 
wibracje. D 
o wyboru jest 10 różnych 
trybów uruchamianych 
pilotem. Łatwo można nimi 
sterować - samemu lub 
przekazać pilota partnerce, 
by wybrała pożądany rodzaj 
wibracji podczas seksu.  

Materiał: silikon medyczny 
bez ftalanów, długość: 25 
cm, średnica: 3,7-4,8 cm, 10 
trybów wibracji
nr kat. 3458

WIBRUJĄCA NAKŁADKA  
NA PENISA

Siateczkowa struktura 
przyjemnie drażni wnętrze 
pochwy. Ażurowa 
konstrukcja sprawia, że 
mężczyzna także odczuwa 
intensywną przyjemność. 
Spełnia funkcję jak 
pierścienia erekcyjnego. 
Wibrujący bullet 
umieszczony przy jądrach 
przyjemnie łaskocze i 
masuje członek, 
jednocześnie przenosząc 
wibracje na wnętrze 
pochwy.  
Materiał: Silikon medyczny  
bez ftalanów,   
długość: 14 cm,  średnica: 3-
3,6 cm , wibracje: 10 trybów  

Zawiera wyciąg z Butea 
Superba – zioła, które 
uchodzi za skuteczny 
afrodyzjak. Oparty wyłącznie 
na naturalnych składnikach. 
Wyjątkowa technologia VTT 
powoduje szybkie 
wchłanianie. Składniki 
aktywne wzmagają napływ 
krwi do ciał jamistych 
penisa, co skutkuje jego 
wyraźnym powiększeniem. 
Aplikowany na całej długości 
penisa. Należy go wcierać w 
trzon członka. Efekty 
widoczne są już po około 40 
minutach, a efektem 
dodatkowym jest 
wzmocnienie erekcji.  
 nr kat. 9804

KREM POWIĘKSZAJĄCY 
PENISA

Najpopularniejszym sposobem 
szybkiego powiększania penisa są 
pompki podciśnieniowe. To dyskretny 
sposób, który przy regularnym 
stosowaniu daje trwałe efekty. 
Działanie pompek jest proste: 
wkładamy penis do środka 
i wyciągamy powietrze, powodując 
podciśnienie we wnętrzu urządzenia. 
W ten sposób prącie stymulowane jest 
od zewnątrz, a ciała jamiste 
rozszerzają się, napełniając się krwią. 
Działanie pompki dobrze jest 
wzmocnić, stosujac krem 
powiększający.  

Nakładka dodaje penisowi kilka 
centymetrów długości i grubości. 
Nakładki często oferują jednak 
znacznie więcej. Dzięki odpowiedniej 
fakturze, konstrukcji klatkowej, albo 
dodanym modułom wibrującym dają 
dodatkową stymulację. Takie wibracje 
działają nie tylko na kobietę, ale 
również na partnera, który ma 
założona nakładkę. Czyli obydwoje 
mają dodatkową przyjemność  
z używania nakładki.  

Umieszczony w pochwie w czasie 
penetracji wibrator dla par lub 
wibrująca wkładka dla kobiet sprawia, 
że silniejsza stymulacja jest 
intensywniej odczuwana podczas 
stosunku przez kobietę i mężczyznę. 
Różne kształty, tryby wibracji i 
możliwości sterowania sprawiają,  
że każdy stosunek będzie inny, 
zaskakujący i będzie dawał jeszcze 
więcej rozkoszy. 

Urządzenie może być używane z lubrykantem, dzięki czemu 
wygodniej wsuwa się do wewnątrz ciała. Mężczyzna 
odczuwa większą przyjemność dzięki uczuciu ciaśniejszej 
pochwy, a budowany silnik masuje oboje przy każdym ruchu 
partnera. Dla kobiety dzięki temu penis partnera wydaje się 
większy, co odczuwa także poprzez przyjemne masowanie 
wejścia pochwy. Każdy ruch kochanka działa ze zdwojoną 
siłą. Możliwość sterowania przez bezpłatną aplikację. 
Materiał: silikon. 2 bardzo mocne silniczki, 10 wbudowanych 
programów wibracji + możliwość tworzenia nieograniczenie 
wiele własnych, wodoodporny, cicha praca.

nr kat. 3391

WIBRATOR DLA PAR STEROWANY APLIKACJĄ

Numer 1 w Polsce wśród żeli 
dla par.  
Wybrany, sprawdzony i 
przetestowany przez tysiące 
zadowolonych par. Działa na 
okolice intymne kobiety – 
pochwę i łechtaczkę – 
wzmacniając doznania i 
powodując intensywniejsze 
przeżywanie seksu. 
Jednocześnie stymuluje 
odczucia mężczyzny i 
wzmacnia erekcję. Może być 
używany tak jak zwykły 
lubrykant. 

nr kat. 9732

ŻEL WZMACNIAJĄCY 
DOZNANIA DLA PAR

Preparat przeznaczony dla 
kobiet, które chciałyby, aby 
ich pochwa odzyskała 
dawną sprężystość i uległa 
obkurczeniu. Dedykowany 
jest głównie dla pań, które 
po porodzie chciałyby 
przywrócić pochwę do stanu 
poprzedniego oraz kobiet w 
średnim wieku które 
chciałyby cofnąć efekt 
upływającego czas. Pozwala 
na uzyskanie bardzo 
szybkiego efektu już w 
przeciągu kilkunastu minut 
od aplikacji. 

nr kat. 1178

SERUM OBKURCZAJĄCE 
POCHWĘ

Wibrator dla pary marki Black Velvets to połączenie pierścieni 
erekcyjnych na penisa i jądra z wiratorem i stymulatorem 
łechtaczki. Oznacza to, że może ją rozkoszować grubszym 
penisem i cieszyć się cudowną ciasnością pochwy. Obie osoby 
mogą poczuć intensywność wibracji. Pierścienie stabilizują 
nakładkę i wspomagają jego długotrwałą erekcję. 2 silniki 
mają 20 różnych trybów wibracji, które można łatwo 
regulować za pomocą przycisku na zabawce. Wibrator dla par 
może być również używany pod wodą, ponieważ jest 
wodoodporny! Wysokiej jakości silikon z miękką w dotyku 
konsystencją jest świetny na skórze. Można go ładować za 
pomocą dołączonego kabla USB. Długość całkowita 14 cm, 
długość wkładania 11 cm, 1,3 cm do 3,2 cm; pierścień koguta 
Ø 3,2 cm, pierścień kulowy Ø 4,5 cm, oba pierścienie są 
elastyczne. Waga 92g. Silikon, PU. nr kat. 3808

WIBRUJĄCA NAKŁADKA DLA PAR

CO TYDZIEŃ NOWE PROMOCJE! STARTUJEMY WE WTORKI! SPRAWDŹ W SKLEPIE LUB NA WWW.PINKSHOP.PL
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Niezawodny sposób na wzmocnienie 
doznań, to użycie kosmetyków 
intymnych. Żel dla par wzmacnia 
odczuwanie przyjemności w czasie 
stosunku. Serum obkurczające 
pochwę sprawia, że pochwa staję się 
ciaśniejsza, jej mięśnie bardziej 
sprężyste, bodźce są silniejsze i dają 
więcej doznań.  
Sprawdzone kosmetyki erotyczne 
renomowanych firm to strzał  
w dziesiątkę. 



Prawdziwy problem pojawia się,  
gdy pochwa kobiety z jakichś 

powodów jest rozluźniona, a jej ścianki 
tracą dawną sprężystość. Wtedy 
potrzebne jest dodatkowe wypełnienie, 
silniejsza stymulacja lub wzmocnienie 
odczuwanych bodźców. Na wszystko 
sa sposoby, również bezinwazyjne  
i stosunkowo tanie. 
Po pierwsze penisa można 
„podpompować” lub trochę powię-
kszyć. Do tego służą pompki powietrz-
ne lub wodne i kremy powiększające. 
Po drugie można wykorzystać nakładki 
pogrubiające lub wydłużające penisa, 
albo dające oba efekty jednocześnie. 
Po trzecie dobrze sprawdzają się 
wibrujące wkładki dopochwowe   
i wibratory dla par. 
Po czwarte odczuwanie bodźców 
wzmocnią specjalne żele  
zwiększające wrażliwość okolic 
intymnych pań. 
Po piąte można zastosować kremy 
obkurczające pochwę. 
Te działania można łaczyć, żeby 
potegować efekty. Nie należy przy tym 
zapominać, że penis nie jest z gumy  
i nie powiększy się radykalnie z dnia 
na dzień. Działając nierozważnie 
można się nabawić kontuzji.  
Tak, kontuzji penisa! 
Natknęłam się na ciekawe badanie, 
przeprowadzone w 2015 roku na 
Uniwersytecie w Los Angeles. Grupie 
kobiet zaproponowano do wyboru 33 
różne modele penisów. Okazało się, 
że panie preferowały model nieco 
większy niż przeciętny, a często 
wskazywały jeden z największych 
rozmiarów jako ten, z którym chciałyby 
chociaż raz pójść do łóżka. Wnioski są 
proste: wiele kobiet chciałoby poczuć, 
jak to jest kochać się z mężczyzną o 
dużym przyrodzeniu. 
 

Klaudia Figura 
Więcej o powiększaniu penisa znajdziecie 
na blogu pinkshop.pl/pl/blog 

 

MA ZNACZENIE

Wielu mężczyzn uważa,  
że rozmiar penisa jest ściśle 
powiązany z tym, czy będzie 
uznany za dobrego  kochanka. 
Nic bardziej mylnego! Świetny 
kochanek może być dość 
skromnie obdarzony przez 
naturę. 

kiedy rozmiar

Przezroczysty cylinder poz-
wala na obserwowanie 
powiększającego się członka 
dzięki miarce. Przy regular-
nym używaniu przez okres 
co najmniej 12 tygodni przez 
co najmniej 20 minut 
dziennie można osiągnąć 
trwałe efekty.  

Wymiary: długość: 24,5 cm, 
Średnica zewn.: 5,7 cm.

nr kat. 0120

PODCIŚNIENIOWA 
POMPKA  
DO POWIĘKSZANIA 
PENISA

WIBRUJĄCA AŻUROWA 
NAKŁADKA NA PENISA

nr kat. 3457

Elastyczny pierścień u 
podstawy nakładki sprawia, 
że pewnie utrzymuje się na 
członku i nie zsuwa nawet 
podczas szalonego seksu. 
Dodatkowo nakładka została 
wyposażona w intensywne 
wibracje. D 
o wyboru jest 10 różnych 
trybów uruchamianych 
pilotem. Łatwo można nimi 
sterować - samemu lub 
przekazać pilota partnerce, 
by wybrała pożądany rodzaj 
wibracji podczas seksu.  

Materiał: silikon medyczny 
bez ftalanów, długość: 25 
cm, średnica: 3,7-4,8 cm, 10 
trybów wibracji
nr kat. 3458

WIBRUJĄCA NAKŁADKA  
NA PENISA

Siateczkowa struktura 
przyjemnie drażni wnętrze 
pochwy. Ażurowa 
konstrukcja sprawia, że 
mężczyzna także odczuwa 
intensywną przyjemność. 
Spełnia funkcję jak 
pierścienia erekcyjnego. 
Wibrujący bullet 
umieszczony przy jądrach 
przyjemnie łaskocze i 
masuje członek, 
jednocześnie przenosząc 
wibracje na wnętrze 
pochwy.  
Materiał: Silikon medyczny  
bez ftalanów,   
długość: 14 cm,  średnica: 3-
3,6 cm , wibracje: 10 trybów  

Zawiera wyciąg z Butea 
Superba – zioła, które 
uchodzi za skuteczny 
afrodyzjak. Oparty wyłącznie 
na naturalnych składnikach. 
Wyjątkowa technologia VTT 
powoduje szybkie 
wchłanianie. Składniki 
aktywne wzmagają napływ 
krwi do ciał jamistych 
penisa, co skutkuje jego 
wyraźnym powiększeniem. 
Aplikowany na całej długości 
penisa. Należy go wcierać w 
trzon członka. Efekty 
widoczne są już po około 40 
minutach, a efektem 
dodatkowym jest 
wzmocnienie erekcji.  
 nr kat. 9804

KREM POWIĘKSZAJĄCY 
PENISA

Najpopularniejszym sposobem 
szybkiego powiększania penisa są 
pompki podciśnieniowe. To dyskretny 
sposób, który przy regularnym 
stosowaniu daje trwałe efekty. 
Działanie pompek jest proste: 
wkładamy penis do środka 
i wyciągamy powietrze, powodując 
podciśnienie we wnętrzu urządzenia. 
W ten sposób prącie stymulowane jest 
od zewnątrz, a ciała jamiste 
rozszerzają się, napełniając się krwią. 
Działanie pompki dobrze jest 
wzmocnić, stosujac krem 
powiększający.  

Nakładka dodaje penisowi kilka 
centymetrów długości i grubości. 
Nakładki często oferują jednak 
znacznie więcej. Dzięki odpowiedniej 
fakturze, konstrukcji klatkowej, albo 
dodanym modułom wibrującym dają 
dodatkową stymulację. Takie wibracje 
działają nie tylko na kobietę, ale 
również na partnera, który ma 
założona nakładkę. Czyli obydwoje 
mają dodatkową przyjemność  
z używania nakładki.  

Umieszczony w pochwie w czasie 
penetracji wibrator dla par lub 
wibrująca wkładka dla kobiet sprawia, 
że silniejsza stymulacja jest 
intensywniej odczuwana podczas 
stosunku przez kobietę i mężczyznę. 
Różne kształty, tryby wibracji i 
możliwości sterowania sprawiają,  
że każdy stosunek będzie inny, 
zaskakujący i będzie dawał jeszcze 
więcej rozkoszy. 

Urządzenie może być używane z lubrykantem, dzięki czemu 
wygodniej wsuwa się do wewnątrz ciała. Mężczyzna 
odczuwa większą przyjemność dzięki uczuciu ciaśniejszej 
pochwy, a budowany silnik masuje oboje przy każdym ruchu 
partnera. Dla kobiety dzięki temu penis partnera wydaje się 
większy, co odczuwa także poprzez przyjemne masowanie 
wejścia pochwy. Każdy ruch kochanka działa ze zdwojoną 
siłą. Możliwość sterowania przez bezpłatną aplikację. 
Materiał: silikon. 2 bardzo mocne silniczki, 10 wbudowanych 
programów wibracji + możliwość tworzenia nieograniczenie 
wiele własnych, wodoodporny, cicha praca.

nr kat. 3391

WIBRATOR DLA PAR STEROWANY APLIKACJĄ

Numer 1 w Polsce wśród żeli 
dla par.  
Wybrany, sprawdzony i 
przetestowany przez tysiące 
zadowolonych par. Działa na 
okolice intymne kobiety – 
pochwę i łechtaczkę – 
wzmacniając doznania i 
powodując intensywniejsze 
przeżywanie seksu. 
Jednocześnie stymuluje 
odczucia mężczyzny i 
wzmacnia erekcję. Może być 
używany tak jak zwykły 
lubrykant. 

nr kat. 9732

ŻEL WZMACNIAJĄCY 
DOZNANIA DLA PAR

Preparat przeznaczony dla 
kobiet, które chciałyby, aby 
ich pochwa odzyskała 
dawną sprężystość i uległa 
obkurczeniu. Dedykowany 
jest głównie dla pań, które 
po porodzie chciałyby 
przywrócić pochwę do stanu 
poprzedniego oraz kobiet w 
średnim wieku które 
chciałyby cofnąć efekt 
upływającego czas. Pozwala 
na uzyskanie bardzo 
szybkiego efektu już w 
przeciągu kilkunastu minut 
od aplikacji. 

nr kat. 1178

SERUM OBKURCZAJĄCE 
POCHWĘ

Wibrator dla pary marki Black Velvets to połączenie pierścieni 
erekcyjnych na penisa i jądra z wiratorem i stymulatorem 
łechtaczki. Oznacza to, że może ją rozkoszować grubszym 
penisem i cieszyć się cudowną ciasnością pochwy. Obie osoby 
mogą poczuć intensywność wibracji. Pierścienie stabilizują 
nakładkę i wspomagają jego długotrwałą erekcję. 2 silniki 
mają 20 różnych trybów wibracji, które można łatwo 
regulować za pomocą przycisku na zabawce. Wibrator dla par 
może być również używany pod wodą, ponieważ jest 
wodoodporny! Wysokiej jakości silikon z miękką w dotyku 
konsystencją jest świetny na skórze. Można go ładować za 
pomocą dołączonego kabla USB. Długość całkowita 14 cm, 
długość wkładania 11 cm, 1,3 cm do 3,2 cm; pierścień koguta 
Ø 3,2 cm, pierścień kulowy Ø 4,5 cm, oba pierścienie są 
elastyczne. Waga 92g. Silikon, PU. nr kat. 3808

WIBRUJĄCA NAKŁADKA DLA PAR

CO TYDZIEŃ NOWE PROMOCJE! STARTUJEMY WE WTORKI! SPRAWDŹ W SKLEPIE LUB NA WWW.PINKSHOP.PL
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Niezawodny sposób na wzmocnienie 
doznań, to użycie kosmetyków 
intymnych. Żel dla par wzmacnia 
odczuwanie przyjemności w czasie 
stosunku. Serum obkurczające 
pochwę sprawia, że pochwa staję się 
ciaśniejsza, jej mięśnie bardziej 
sprężyste, bodźce są silniejsze i dają 
więcej doznań.  
Sprawdzone kosmetyki erotyczne 
renomowanych firm to strzał  
w dziesiątkę. 



  
Po wymianie na cięższe kulki, 

ponownie trzeba zacząć od krótszego 
czasu noszenia i stopniowo go 

zwiększać.  
O czym należy pamiętać stosując 

kulki miłości?  
Przede wszystkim ważne jest 

zachowanie odpowiedniej higieny.  
Po każdym użyciu i przed kolejną 

aplikacją warto je wyczyścić i 
zdezynfekować. Najlepiej za pomocą 

specjalnego czyścika.  
Czy są jakieś przeciwwskazania  

do stosowania kulek gejszy? 
Najczęstszym przeciwwskazaniem jest 
okres ciąży i połogu: wówczas mięśnie 

są i tak napięte, ponieważ muszą 
dźwigać dziecko, a ich dodatkowe 

spinanie może utrudniać poród. Inne 
przeciwwskazania może stwierdzić 
lekarz ginekolog lub fizjoterapeuta 

uroginekologiczny (np. stany zapalne 
czy nadmierne napięcie mięśni).  

Poza tymi wyjątkami może ich używać 
każda kobieta.  

 
Klaudia Figura 

 
Więcej o kulkach gejszy i ich stosowaniu 

przeczytacie na moim blogu 
pinkshop.pl/pl/blog 

W KULKI

Wystarczy je nosić kilka minut 
dziennie, by działy się cuda: 
pochwa staje się ciaśniejsza,  
a orgazmy bardziej intensywne.  
Ich noszenie zapobiega również 
bólom pleców i leczy niektóre 
kobiece choroby. Kulki gejszy 
potrafią zadziwiająco wiele. 

gra

Spełnia podwójną funkcję wibrującego masażera sterowanego 
pilotem i dyskretnego urządzenia do treningu mięśni Kegla. 
Elegancja, przyjemność, trening i najwyższa jakość.

ZESTAW KULEK STEROWANYCH PILOTEM

nr kat. 3425

ZESTAW 3 KULEK GEJSZY

nr kat. 3424

Dwie kulki o różnej wielkości i masie. To propozycja dla kobiety, 
która chce się zdecydować na pierwsze kulki i chciałaby móc 
stopniować trudność treningu. 

KULKI NA START

Specjalnie zaprojektowane kulki nie tylko do wzmacnia mięśni 
dna miednicy. Intensywne wibracje sterowane pilotem 
pozwalają na przeżycie  orgazmu w czasie treningu.

KULKI GEJSZY  
STEROWANE PILOTEM

Smart Kegel Balls wykorzystuje zaawansowaną technologię 
biofeedback i aplikację Smart Kegel. Aplikacja za pomocą 
wibracji pobudza mięśnie do pracy i planuje program treningu. 

ZESTAW DO TRENINGU MIĘŚNI 
KEGLA STEROWANY APLIKACJĄ

nr kat. 0848

Sterowane aplikacją Whats Sense malutkie i leciutkie, ale silne 
w działaniu jajeczko to świetny wybór dla kobiet, które 
poszukują swojego pierwszego wibratora. Umieszczone w 
pochwie jest prawie niewyczuwalne. 

DYSKRETNE WIBRUJĄCE JAJECZKO ZAPAKOWANE  
JAK PREZENT

Sterowane za pomoca pilota jajeczko to doskonały sposób na 
połaczenie treningu mieśni Kegla i intensywnych pieszczot 
waginy. Może być  sposobem na grę kobiety i mężczyzny.

ELEGANCKIE JAJECZKO  
W MODNYM KOLORZE

nr kat. 8342

Więcej niż zwykłe kulki. Dzieki generowanym drganiom 
podłużnym i okrężnym dają silniejszą stymulację. Sterowane 
pilotem pozwalają na zabawę we dwoje.

KULKI O DRGANIACH PODŁUŻNYCH I OKRĘŻNYCH

nr kat. 1395 nr kat. 1396

Wibrująca kulka silikonowa, którą można sterować za pomocą 
aplikacji SVAKOM i FeelConnect 3.0. Oprócz standardowej 
pracy ma wszystkie możliwości, jakie dają aplikacje.

WIBRUJĄCE JAJECZKO STEROWANE SMARTFONEM

nr kat. 3523

Cudowne połączenie silnie wibrującego jajeczka z masażerem 
łechtaczki. Daje skuteczny trening mieśni Kegla i silny orgazm. 
Sterowanie przez apke umożliwia seks przez Internet. 

JAJECZKO Z MASAŻEREM ŁECHTACZKI

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA, ŻEBY CO WTOREK OTRZYMAĆ INFORMACJĘ O NOWYCH PROMOCJACH DO -50%
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Trening mięśni Kegla i przyjemność sama w sobie – to oferuje 
jeden zestaw pięknych kulek gejszy w liliowym kolorze. Składa 
się z trzech ciężarków różnych wielkości i o różnych masach .

Mięśnie Kegla tak jak i inne 
mięśnie wymagają 
odpowiednich ćwiczeń.  

Na szczęście te ćwiczenia są bardzo 
proste i baaaardzo przyjemne.  
Po co nam trening mięśni Kegla?  
Mięśnie Kegla to bardzo ważne 
mięśnie dla kobiet, których osłabienie 
prowadzi do bardzo częstego 
problemu nietrzymania moczu  
w momencie wysiłku. Według statystyk 
ten problem może nawet dotyczyć co 
drugiej kobiety. 
Jakie kulki wybrać?  
Kulki mogą być jednorodne – bez 
dodatkowej kulki w środku,  
lub z wibracjami. Wibracje mogą być 
wzbudzane jako reakcja kulki 
umieszczoną w środku większej kulki 
na ruchy ciała. Osoby początkujące 
powinny wybrać większe kulki  
o mniejszej wadze. Potem, w miarę 
postępów treningu, należy sięgać po 
kulki coraz cięższe i MNIEJSZE. 
Dlatego dobrym rozwiązaniem jest 
zaopatrzenie się w zestaw kulek. 
Bardzo dużą skuteczność uzyskuje się 
dzieki kulkom gejszy wzbogaconym  
o elektrostymulację. Tak się dzieje, 
ponieważ elektrostymulacja daje 
bardzo intensywny masaż mięśni obok 
normalnego działania kulki za pomocą 
wibracji i ciężaru. 
Kulki mogą być również świetnym 
sposobem na lepszy seks, szczególnie 
takie sterowane pilotem lub aplikacją 
na smatrfon.  
Jak prawidłowo trenować mięśnie 
Kegla?  
Wybierając kulki gejszy najlepiej 
zacząć od mniejszej wagi i początkowo 
nosić je przez kilkanaście minut, 
stopniowo wydłużając czas. 
Maksymalny czas ich noszenia wynosi 
trzy godziny dziennie. Zbyt długie 
noszenie może powodować zbytnie 
napięcie mięśni dna miednicy, więc 
warto zachować umiar. Kiedy noszenie 
ich przez tak długi czas staje się 
bezproblemowe, warto wymienić kulki 
na cięższe. 

nr kat. 3533
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Po wymianie na cięższe kulki, 

ponownie trzeba zacząć od krótszego 
czasu noszenia i stopniowo go 

zwiększać.  
O czym należy pamiętać stosując 

kulki miłości?  
Przede wszystkim ważne jest 

zachowanie odpowiedniej higieny.  
Po każdym użyciu i przed kolejną 

aplikacją warto je wyczyścić i 
zdezynfekować. Najlepiej za pomocą 

specjalnego czyścika.  
Czy są jakieś przeciwwskazania  

do stosowania kulek gejszy? 
Najczęstszym przeciwwskazaniem jest 
okres ciąży i połogu: wówczas mięśnie 

są i tak napięte, ponieważ muszą 
dźwigać dziecko, a ich dodatkowe 

spinanie może utrudniać poród. Inne 
przeciwwskazania może stwierdzić 
lekarz ginekolog lub fizjoterapeuta 

uroginekologiczny (np. stany zapalne 
czy nadmierne napięcie mięśni).  

Poza tymi wyjątkami może ich używać 
każda kobieta.  

 
Klaudia Figura 

 
Więcej o kulkach gejszy i ich stosowaniu 

przeczytacie na moim blogu 
pinkshop.pl/pl/blog 

W KULKI

Wystarczy je nosić kilka minut 
dziennie, by działy się cuda: 
pochwa staje się ciaśniejsza,  
a orgazmy bardziej intensywne.  
Ich noszenie zapobiega również 
bólom pleców i leczy niektóre 
kobiece choroby. Kulki gejszy 
potrafią zadziwiająco wiele. 

gra

Spełnia podwójną funkcję wibrującego masażera sterowanego 
pilotem i dyskretnego urządzenia do treningu mięśni Kegla. 
Elegancja, przyjemność, trening i najwyższa jakość.

ZESTAW KULEK STEROWANYCH PILOTEM

nr kat. 3425

ZESTAW 3 KULEK GEJSZY

nr kat. 3424

Dwie kulki o różnej wielkości i masie. To propozycja dla kobiety, 
która chce się zdecydować na pierwsze kulki i chciałaby móc 
stopniować trudność treningu. 

KULKI NA START

Specjalnie zaprojektowane kulki nie tylko do wzmacnia mięśni 
dna miednicy. Intensywne wibracje sterowane pilotem 
pozwalają na przeżycie  orgazmu w czasie treningu.

KULKI GEJSZY  
STEROWANE PILOTEM

Smart Kegel Balls wykorzystuje zaawansowaną technologię 
biofeedback i aplikację Smart Kegel. Aplikacja za pomocą 
wibracji pobudza mięśnie do pracy i planuje program treningu. 

ZESTAW DO TRENINGU MIĘŚNI 
KEGLA STEROWANY APLIKACJĄ

nr kat. 0848

Sterowane aplikacją Whats Sense malutkie i leciutkie, ale silne 
w działaniu jajeczko to świetny wybór dla kobiet, które 
poszukują swojego pierwszego wibratora. Umieszczone w 
pochwie jest prawie niewyczuwalne. 

DYSKRETNE WIBRUJĄCE JAJECZKO ZAPAKOWANE  
JAK PREZENT

Sterowane za pomoca pilota jajeczko to doskonały sposób na 
połaczenie treningu mieśni Kegla i intensywnych pieszczot 
waginy. Może być  sposobem na grę kobiety i mężczyzny.

ELEGANCKIE JAJECZKO  
W MODNYM KOLORZE

nr kat. 8342

Więcej niż zwykłe kulki. Dzieki generowanym drganiom 
podłużnym i okrężnym dają silniejszą stymulację. Sterowane 
pilotem pozwalają na zabawę we dwoje.

KULKI O DRGANIACH PODŁUŻNYCH I OKRĘŻNYCH

nr kat. 1395 nr kat. 1396

Wibrująca kulka silikonowa, którą można sterować za pomocą 
aplikacji SVAKOM i FeelConnect 3.0. Oprócz standardowej 
pracy ma wszystkie możliwości, jakie dają aplikacje.

WIBRUJĄCE JAJECZKO STEROWANE SMARTFONEM

nr kat. 3523

Cudowne połączenie silnie wibrującego jajeczka z masażerem 
łechtaczki. Daje skuteczny trening mieśni Kegla i silny orgazm. 
Sterowanie przez apke umożliwia seks przez Internet. 

JAJECZKO Z MASAŻEREM ŁECHTACZKI

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA, ŻEBY CO WTOREK OTRZYMAĆ INFORMACJĘ O NOWYCH PROMOCJACH DO -50%

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

nr kat. 3426

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 -30

obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

-50
obowiązuje  
02.11– 08.11.21 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆnr kat.3468

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

Trening mięśni Kegla i przyjemność sama w sobie – to oferuje 
jeden zestaw pięknych kulek gejszy w liliowym kolorze. Składa 
się z trzech ciężarków różnych wielkości i o różnych masach .

Mięśnie Kegla tak jak i inne 
mięśnie wymagają 
odpowiednich ćwiczeń.  

Na szczęście te ćwiczenia są bardzo 
proste i baaaardzo przyjemne.  
Po co nam trening mięśni Kegla?  
Mięśnie Kegla to bardzo ważne 
mięśnie dla kobiet, których osłabienie 
prowadzi do bardzo częstego 
problemu nietrzymania moczu  
w momencie wysiłku. Według statystyk 
ten problem może nawet dotyczyć co 
drugiej kobiety. 
Jakie kulki wybrać?  
Kulki mogą być jednorodne – bez 
dodatkowej kulki w środku,  
lub z wibracjami. Wibracje mogą być 
wzbudzane jako reakcja kulki 
umieszczoną w środku większej kulki 
na ruchy ciała. Osoby początkujące 
powinny wybrać większe kulki  
o mniejszej wadze. Potem, w miarę 
postępów treningu, należy sięgać po 
kulki coraz cięższe i MNIEJSZE. 
Dlatego dobrym rozwiązaniem jest 
zaopatrzenie się w zestaw kulek. 
Bardzo dużą skuteczność uzyskuje się 
dzieki kulkom gejszy wzbogaconym  
o elektrostymulację. Tak się dzieje, 
ponieważ elektrostymulacja daje 
bardzo intensywny masaż mięśni obok 
normalnego działania kulki za pomocą 
wibracji i ciężaru. 
Kulki mogą być również świetnym 
sposobem na lepszy seks, szczególnie 
takie sterowane pilotem lub aplikacją 
na smatrfon.  
Jak prawidłowo trenować mięśnie 
Kegla?  
Wybierając kulki gejszy najlepiej 
zacząć od mniejszej wagi i początkowo 
nosić je przez kilkanaście minut, 
stopniowo wydłużając czas. 
Maksymalny czas ich noszenia wynosi 
trzy godziny dziennie. Zbyt długie 
noszenie może powodować zbytnie 
napięcie mięśni dna miednicy, więc 
warto zachować umiar. Kiedy noszenie 
ich przez tak długi czas staje się 
bezproblemowe, warto wymienić kulki 
na cięższe. 
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Sterowany przez aplikację Whats Sense wibrujący 
korek analny z przyssawką, który łączy ergonomię  

z inteligentną technologią, aby zapewnić 
początkującym i doświadczonym użytkownikom 
wspaniałe wrażenia. Mocny silnik, miękki silikon  

i doskonałe dopasowanie, w połączeniu z aplikacją 
Whats Sense, zapewniają skuteczny masaż prostaty. 

Tryb wibracji można wybrać spośród wstępnie 
zaprogramowanych, lub tworzyć własne  

w powiązaniu z muzyką, za pomocą ręcznego 
„prowadzenia” na ekranie smartfonu, albo informacji 

głosowych, obrazkowych i tekstowych podczas 
sterowania za pośrednictwem internetu.  

Rozmiar całkowity 10, 8 cm,  
część aplikowana ma długość  8,8 cm. 

BUTT-PLUG STEROWANY 
PRZEZ APLIKACJĘ

Inaczej niż o chorobach kobiecych – 
nowotworach piersi, czy szyjki macicy – 

o męskich chorobach niemal się nie 
mówi. Stąd pomysł akcji Movember,  
która ma przełamywać tabu i uzmysłowić 
mężczyznom, że wczesne 
zdiagnozowanie nowotworów jąder daje 
95% szans na wyleczenie, a raka 
prostaty ponad 75% szans. 
Na kondycję prostaty wpływa dieta. 
Należy jeść dużo tłustych ryb morskich  
i owoców morza, pestki dyni, sezam i olej 
sezamowy, warzywa, by długo cieszyć 
się jej dobrym stanem. Bardzo ważne jest 
regularne oddawanie moczu  
i nieprzetrzymywanie go. Jednak 
najważniejszym działaniem chroniącym 
prostatę przed rakiem jest jej masaż. 
Można go wykonywać zewnętrznie, 
masując miejsce między moszną  
a odbytem, albo wewnętrznie, przez 
anus. Masaż wewnętrzny jest zdecydo-
wanie bardziej skuteczny, bo pozwala  
na bezpośrednie dotarcie do niej. 
Niestety, wielu mężczyzn nie chce się  
na niego zgodzić, bo stymulacja 
męskiego odbytu przez partnerkę jest dla 
nich tematem tabu. Na szczęście to tabu 
jest coraz częściej przełamywane,  
a masaż prostaty jest wykorzystywany  
do gry wstępnej. Poza tym masaż 
wzmacnia erekcję, poprawia ilość i jakość 
spermy i daje dużo przyjemności. 
Masaż może być wykonywany palcem  
z wykorzystaniem żelu poślizgowego. 
Jednak zdecydowanie sprawdzają się 
profesjonalne, nowoczesne korki analne 
lub masażery prostaty, których kształt 
idealnie pasuje do męskiej anatomii. 
Sterowany pilotem, lub przez specjalną 
apkę masażer daje intensywność 
masażu niemożliwą do osiągnięcia za 
pomocą palca partnerki. 
Panowie! Używajcie masażerów  
i chrońcie swoje zdrowie. W bardzo 
przyjemny sposób.  
                                       Marcin Musiał 

 

nr kat. 3461

Podstępny zabójca mężczyzn 
zabija 12 Polaków dziennie.  
To ponad 4300 rocznie!  
Można się przed nim chronić łatwo 
i całkiem przyjemnie.  

Wtyczka analna gwarantująca bardzo intensywną 
stymulację prostaty i odbytu. Sterowanie pilotem 

wprawia w wibracje końcówkę, która masuje 
prostatę. Niezależnie uruchamiane rotacje małych 

perełek, ukrytych pod silikonową powierzchnią, 
intensywnie masują i stymulują mięśnie odbytu.  

Do wyboru 7 trybów/prędkości rotacji. Doskonała 
zabawka do igraszek we dwoje. W trakcie stosunku, 

kiedy partner ma zaaplikowany korek i penetruje 
partnerkę, ona zmieniając tryb na pilocie może 

sterować intensywnością działań partnera.  
Długość  14 cm, długość aplikowana 11 cm,  

średnica maksymalna 4,2 cm.  
Materiał: silikon, ABS, PU.

KOREK Z WIRUJĄCYMI KULKAMI  
W TRZONKU 

nr kat. 5770

Sterowany przez aplikację masażer prostaty. 
Połączenie ergonomicznego kształtu z inteligentną 

technologią, mocny silnik, miękki silikon i wygodne 
dopasowanie, w połączeniu z aplikacją Whats Sense, 

zapewniają wysoką skuteczność masażu prostaty  
i intensywne doznania. Doskonały dla 

początkujących i doświadczonych użytkowników. 
Tryb wibracji można wybrać spośród wstępnie 

zaprogramowanych, lub tworzyć własne  
w powiązaniu z muzyką, za pomocą ręcznego 

„prowadzenia” na ekranie smartfonu, albo informacji 
głosowych, obrazkowych i tekstowych podczas 

sterowania za pośrednictwem internetu. 
Długość całkowita 13,2 cm,  

długość aplikowana 9,9 cm, 7 prędkości wibrowania. 

MASAŻER PROSTATY 
STEROWANY APLIKACJĄ 
SMARTFONOWĄ

nr kat. 3462

Uniwersalna zabawka dla par, sterowana za pomocą 
aplikacji. Dzięki nowoczesnemu i dopasowanemu  

do ludzkiej anatomii profilowaniu świetnie sprawdza 
się jako masażer prostaty, stymulator punktu G  

i łechtaczki. Inteligentna i bezpłatna aplikacja 
pozwala również na zabawy przez internet. 

Możliwość zsynchronizowania intensywności drgań  
z interaktywnymi filmami dostępnymi w sieci lub 

kamerą internetową. Dwa silniki, jeden z pięcioma, 
drugi siedmioma trybami i prędkościami wibrowania 

pozwalają tworzyć w sumie aż 35 trybów pracy. 
Wodoodporny.  

Średnica 2,7 cm, długości ramion 9 cm i 9,2 cm.  

STEROWANY APLIKACJĄ MASAŻER 
PROSTATY I PUNKTU G 

nr kat. 3522

Wiecej informacji o akcji Movember i masażu prostaty znajdziecie  
na blogu pinkshop.pl/pl/blog
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Sterowany przez aplikację Whats Sense wibrujący 
korek analny z przyssawką, który łączy ergonomię  

z inteligentną technologią, aby zapewnić 
początkującym i doświadczonym użytkownikom 
wspaniałe wrażenia. Mocny silnik, miękki silikon  

i doskonałe dopasowanie, w połączeniu z aplikacją 
Whats Sense, zapewniają skuteczny masaż prostaty. 

Tryb wibracji można wybrać spośród wstępnie 
zaprogramowanych, lub tworzyć własne  

w powiązaniu z muzyką, za pomocą ręcznego 
„prowadzenia” na ekranie smartfonu, albo informacji 

głosowych, obrazkowych i tekstowych podczas 
sterowania za pośrednictwem internetu.  

Rozmiar całkowity 10, 8 cm,  
część aplikowana ma długość  8,8 cm. 

BUTT-PLUG STEROWANY 
PRZEZ APLIKACJĘ

Inaczej niż o chorobach kobiecych – 
nowotworach piersi, czy szyjki macicy – 

o męskich chorobach niemal się nie 
mówi. Stąd pomysł akcji Movember,  
która ma przełamywać tabu i uzmysłowić 
mężczyznom, że wczesne 
zdiagnozowanie nowotworów jąder daje 
95% szans na wyleczenie, a raka 
prostaty ponad 75% szans. 
Na kondycję prostaty wpływa dieta. 
Należy jeść dużo tłustych ryb morskich  
i owoców morza, pestki dyni, sezam i olej 
sezamowy, warzywa, by długo cieszyć 
się jej dobrym stanem. Bardzo ważne jest 
regularne oddawanie moczu  
i nieprzetrzymywanie go. Jednak 
najważniejszym działaniem chroniącym 
prostatę przed rakiem jest jej masaż. 
Można go wykonywać zewnętrznie, 
masując miejsce między moszną  
a odbytem, albo wewnętrznie, przez 
anus. Masaż wewnętrzny jest zdecydo-
wanie bardziej skuteczny, bo pozwala  
na bezpośrednie dotarcie do niej. 
Niestety, wielu mężczyzn nie chce się  
na niego zgodzić, bo stymulacja 
męskiego odbytu przez partnerkę jest dla 
nich tematem tabu. Na szczęście to tabu 
jest coraz częściej przełamywane,  
a masaż prostaty jest wykorzystywany  
do gry wstępnej. Poza tym masaż 
wzmacnia erekcję, poprawia ilość i jakość 
spermy i daje dużo przyjemności. 
Masaż może być wykonywany palcem  
z wykorzystaniem żelu poślizgowego. 
Jednak zdecydowanie sprawdzają się 
profesjonalne, nowoczesne korki analne 
lub masażery prostaty, których kształt 
idealnie pasuje do męskiej anatomii. 
Sterowany pilotem, lub przez specjalną 
apkę masażer daje intensywność 
masażu niemożliwą do osiągnięcia za 
pomocą palca partnerki. 
Panowie! Używajcie masażerów  
i chrońcie swoje zdrowie. W bardzo 
przyjemny sposób.  
                                       Marcin Musiał 

 

nr kat. 3461

Podstępny zabójca mężczyzn 
zabija 12 Polaków dziennie.  
To ponad 4300 rocznie!  
Można się przed nim chronić łatwo 
i całkiem przyjemnie.  

Wtyczka analna gwarantująca bardzo intensywną 
stymulację prostaty i odbytu. Sterowanie pilotem 

wprawia w wibracje końcówkę, która masuje 
prostatę. Niezależnie uruchamiane rotacje małych 

perełek, ukrytych pod silikonową powierzchnią, 
intensywnie masują i stymulują mięśnie odbytu.  

Do wyboru 7 trybów/prędkości rotacji. Doskonała 
zabawka do igraszek we dwoje. W trakcie stosunku, 

kiedy partner ma zaaplikowany korek i penetruje 
partnerkę, ona zmieniając tryb na pilocie może 

sterować intensywnością działań partnera.  
Długość  14 cm, długość aplikowana 11 cm,  

średnica maksymalna 4,2 cm.  
Materiał: silikon, ABS, PU.

KOREK Z WIRUJĄCYMI KULKAMI  
W TRZONKU 

nr kat. 5770

Sterowany przez aplikację masażer prostaty. 
Połączenie ergonomicznego kształtu z inteligentną 

technologią, mocny silnik, miękki silikon i wygodne 
dopasowanie, w połączeniu z aplikacją Whats Sense, 

zapewniają wysoką skuteczność masażu prostaty  
i intensywne doznania. Doskonały dla 

początkujących i doświadczonych użytkowników. 
Tryb wibracji można wybrać spośród wstępnie 

zaprogramowanych, lub tworzyć własne  
w powiązaniu z muzyką, za pomocą ręcznego 

„prowadzenia” na ekranie smartfonu, albo informacji 
głosowych, obrazkowych i tekstowych podczas 

sterowania za pośrednictwem internetu. 
Długość całkowita 13,2 cm,  

długość aplikowana 9,9 cm, 7 prędkości wibrowania. 

MASAŻER PROSTATY 
STEROWANY APLIKACJĄ 
SMARTFONOWĄ

nr kat. 3462

Uniwersalna zabawka dla par, sterowana za pomocą 
aplikacji. Dzięki nowoczesnemu i dopasowanemu  

do ludzkiej anatomii profilowaniu świetnie sprawdza 
się jako masażer prostaty, stymulator punktu G  

i łechtaczki. Inteligentna i bezpłatna aplikacja 
pozwala również na zabawy przez internet. 

Możliwość zsynchronizowania intensywności drgań  
z interaktywnymi filmami dostępnymi w sieci lub 

kamerą internetową. Dwa silniki, jeden z pięcioma, 
drugi siedmioma trybami i prędkościami wibrowania 

pozwalają tworzyć w sumie aż 35 trybów pracy. 
Wodoodporny.  

Średnica 2,7 cm, długości ramion 9 cm i 9,2 cm.  

STEROWANY APLIKACJĄ MASAŻER 
PROSTATY I PUNKTU G 

nr kat. 3522

Wiecej informacji o akcji Movember i masażu prostaty znajdziecie  
na blogu pinkshop.pl/pl/blog
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CO TYDZIEŃ NOWE PROMOCJE! STARTUJEMY WE WTORKI! SPRAWDŹ W SKLEPIE LUB NA WWW.PINKSHOP.PL

ELEGANCKI MINI 
WIBRATOR KLASYCZNY

nr kat. 2965

Luksusowy wibrator do punktu 
G w pięknym, szmaragdowym 
kolorze, połączonym ze 
stylowymi, złotymi elementami. 
Dzięki temu nie przypomina 
klasycznych wibratorów i nie 
budzi zastrzeżeń, nawet, gdy 
zapomnimy go schować przed 
wzrokiem niespodziewanych 
gości. Precyzyjne wykonanie 
zachwyca. Wygodna rączka 
pokryta żłobieniami, które 
zapobiegają wyślizgiwaniu się 
wibratora oraz elastyczna 
główka, dzięki której można 
precyzyjnie trafić w punkt G. 
Krzywizna wibratora sprawia,  
że może być również używany 
przez mężczyzn do wykonania 
masażu prostaty. Dlatego to 
świetna zabawka dla dwojga. 

ZYCIA

MOŻE WIĘCEJ

--
królowe

teraz mały

Piękne, eleganckie, świadome swego 
ciała i atrakcyjności – takie są 

królowe życia w XXI wieku. One czerpią 
z życia pełnymi garściami i potrafią 
wykorzystać wszelkie okazje. Królowe 
życia to kobiety, które wiedzą, że 
zasługują na więcej niż odrobine 
luksusu. Dlatego wybierają akcesoria 
erotyczne najwyższej klasy, 

promocje na stronie internetowej 
www.pinkshop.pl, żeby nic nie przega-
pić. One wiedzą, że w sieci Pink Shop 
każdy tydzień to pakiet nowych promocji 
i obniżek do -50%, również na 
luksusowe akcesoria z najwyższej półki. 
Królowe życia są głeboko przekonane, 
że im i ich partnerom ten luksus się  
po prostu należy.   

Niepozorna forma skrywa potężne 
możliwości. Perfekcja wykonania, 

doskonale dobrane parametry i szeroki 
zakres dostępnych funkcji sprawiają,  
że te mini zabawki perfekcyjnie 
spełniają swoją funkcję, jaką jest 
dostarczanie rozkoszy. Ich niewielki 
rozmiar nie tylko nie jest wadą,  

ale wręcz dodaje im wartości. Bo dzięki 
małym wymiarom łatwo skryją się w 
torebce, albo kosmetyczce. Dzięki temu 
zawsze można je mieć ze soba i 
skorzystać z oferowanych przez nie 
możliwości zawsze, gdy tylko przyjdzie 
ochota. Piękne, pastelowe kolory czynią 
każdego z nich doskonały perezent.  

Ten fioletowy słodziak pokryty 
został miękkim i bezpiecznym dla 
skóry silikonem medycznym, który 
dodatkowo podgrzewa atmosferę 
poprzez geometryczne kształty 
urozmaicające masaż. Jest bardzo 
cichy, a dzieki temu również 
dyskretny. Może być bez obawy 
używany również na przykład w 
pokoju hotelowym – nikt nic nie 
uslyszy za ścianą.  Ma aż 7 trybów 
wibracji, a tylko 8 cm długości. 

ELEGANCKI MINI 
WIBRATOR KLASYCZNY

nr kat. 2913

Opływowy kształt z dwoma 
zgrubieniami na główce, uroczy 
różowy kolor, bardzo mocne 
wibracje i 100% wodoodporności. 
Mini wibrator, choć ma zaledwie 
12,4 cm długości, potrafi zaskoczyć 
swoją mocą. To idealny gadżet do 
zabrania w podróż, do torebki, czy 
do schowania pod poduszką. Choć 
tak piękny i uroczy wibratora aż 
szkoda gdziekolwiek chować!

ELEGANCKI MINI 
WIBRATOR KLASYCZNY

nr kat. 2955

Dzięki aplikacji smartfonowej 
Wkats Sense możliwości tej 
zabawki są niemal nieograniczone. 
Bardzo mocny silniczek może 
generować naprawdę intensywne 
wibracje w rytm standardowych 
programów producenta, ulubionej 
muzyki, albo według własnych, 
dowolnych ustawień w aplikacji. 
Przy dostępie do internetu pozwala 
na interaktywną zabawę z komś 
nawet na drugim końcu świata.

MINI WIBRATOR 
STEROWANY APLIKACJĄ

nr kat. 3474

Wielkość ma znaczenie?  
Nie w tym przypadku! 
Cudowne, niezwykle kobiece 
zabaweczki w pięknych 
pastelowych kolorach to 
prawdziwe demony seksu mimo 
małych rozmiarów. 

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

LUKSUSOWY MASAŻER 
TYPU RÓŻDŻKA (WAND)

nr kat. 3057

W eleganckiej, solidnie 
wykonanej różdżce znajdziemy 
10 trybów wibracji. Doskonale 
sprawdza się podczas zabawy 
solo zarówno przez kobiety  
i mężczyzn: duża główka 
przyjemnie masuje całe ciało, 
wprawiając w wibracje okolice 
podbrzusza, stopy, uda oraz 
łechtaczkę, krocze, penis  
i okolice prostaty. Okrągły kształt 
i jedwabiście miękkie pokrycie  
z silikonu medycznego sprawia,  
że penetracja waginalna i 
analna jest wyjątkowo przyjem-
na, a wyginając się końcówka 
ułatwia manewrowanie 
urządzeniem. Długa rączka 
pewnie leży w dłoni, a dodat-
kowe żłobienia powodują,  
że nie wyślizguje się z uchwytu.

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

MINI WIBRATOR O 
DUŻEJ GRUBOŚCI

nr kat. 3055

Prawdziwy klejnocik wśród 
luksusowych zabawek. Mimo 
niedużych rozmiarów mocny 
silnik oferuje aż 10 trybów 
wibracji o różnej intensywności, 
w tym także na tyle silne,  
by natychmiast doprowadzić  
do orgazmu. To wibrator osób,  
które preferują poręczny rozmiar 
i lubią korzystać z wibracji nie 
tylko w okolicach intymnych. 
Stożkowy kształt sprawia,  
że można dzięki niemu 
punktowo stymulować wybrane 
miejsca: koniuszek łechtaczki, 
sutki, ale także samo wejście do 
pochwy, krocze czy okolice 
odbytu. Zielony, uniseksowy 
kolor sprawia, że jest chętnie 
używany zarówno przez kobiety 
jak i ich partnerów.

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

DYSKRETNY WIBRATOR 
W FORMIE SZMINKI

nr kat. 2971

Piękna zabawka ukryta w dys-
kretnej formie szminki. Na pier-
wszy rzut oka nie budzi żadnych 
skojarzeń, dzieki czemu można 
ja zawsze mieć przy sobie. 
Zamknięty w opakowaniu 
szminki wibrator potrafi 
naprawdę cuda. Malutki rozmiar 
(8,5 cm – tyle, co szminka)  
i nieduża waga (42 g, czyli mniej 
niż puderniczka) skrywają w 
sobie 10 trybów bardzo silnych  
i rozmaitych wibracji. Elastycz-
na, wyginająca się końcówka z 
medycznego silikonu zapewnia 
rozkoszne atrakcje dla każdego 
miejsca na ciele, którego dotknie 
ta magiczna szminka. Królowa 
życia chętnie popieści taką 
zabaweczką również swojego 
partnera. 

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

odpowiadające ich statusowi towarzys-
kiemu i seksualnym potrzebom. Dzięki 
nim seks staje się prawdziwą ucztą dla 
zmysłów. Królowe życia wiedzą też, jak 
kupować swoje zabawki w taki sposób, 
żeby nie uszczuplać rodzinnej fortuny. 
Dlatego królowe życia regularnie 
odwiedzają salon Pink Shop w swoim 
mieście lub sprawdzają najnowsze 



CO TYDZIEŃ NOWE PROMOCJE! STARTUJEMY WE WTORKI! SPRAWDŹ W SKLEPIE LUB NA WWW.PINKSHOP.PL

ELEGANCKI MINI 
WIBRATOR KLASYCZNY

nr kat. 2965

Luksusowy wibrator do punktu 
G w pięknym, szmaragdowym 
kolorze, połączonym ze 
stylowymi, złotymi elementami. 
Dzięki temu nie przypomina 
klasycznych wibratorów i nie 
budzi zastrzeżeń, nawet, gdy 
zapomnimy go schować przed 
wzrokiem niespodziewanych 
gości. Precyzyjne wykonanie 
zachwyca. Wygodna rączka 
pokryta żłobieniami, które 
zapobiegają wyślizgiwaniu się 
wibratora oraz elastyczna 
główka, dzięki której można 
precyzyjnie trafić w punkt G. 
Krzywizna wibratora sprawia,  
że może być również używany 
przez mężczyzn do wykonania 
masażu prostaty. Dlatego to 
świetna zabawka dla dwojga. 

ZYCIA

MOŻE WIĘCEJ

--
królowe

teraz mały

Piękne, eleganckie, świadome swego 
ciała i atrakcyjności – takie są 

królowe życia w XXI wieku. One czerpią 
z życia pełnymi garściami i potrafią 
wykorzystać wszelkie okazje. Królowe 
życia to kobiety, które wiedzą, że 
zasługują na więcej niż odrobine 
luksusu. Dlatego wybierają akcesoria 
erotyczne najwyższej klasy, 

promocje na stronie internetowej 
www.pinkshop.pl, żeby nic nie przega-
pić. One wiedzą, że w sieci Pink Shop 
każdy tydzień to pakiet nowych promocji 
i obniżek do -50%, również na 
luksusowe akcesoria z najwyższej półki. 
Królowe życia są głeboko przekonane, 
że im i ich partnerom ten luksus się  
po prostu należy.   

Niepozorna forma skrywa potężne 
możliwości. Perfekcja wykonania, 

doskonale dobrane parametry i szeroki 
zakres dostępnych funkcji sprawiają,  
że te mini zabawki perfekcyjnie 
spełniają swoją funkcję, jaką jest 
dostarczanie rozkoszy. Ich niewielki 
rozmiar nie tylko nie jest wadą,  

ale wręcz dodaje im wartości. Bo dzięki 
małym wymiarom łatwo skryją się w 
torebce, albo kosmetyczce. Dzięki temu 
zawsze można je mieć ze soba i 
skorzystać z oferowanych przez nie 
możliwości zawsze, gdy tylko przyjdzie 
ochota. Piękne, pastelowe kolory czynią 
każdego z nich doskonały perezent.  

Ten fioletowy słodziak pokryty 
został miękkim i bezpiecznym dla 
skóry silikonem medycznym, który 
dodatkowo podgrzewa atmosferę 
poprzez geometryczne kształty 
urozmaicające masaż. Jest bardzo 
cichy, a dzieki temu również 
dyskretny. Może być bez obawy 
używany również na przykład w 
pokoju hotelowym – nikt nic nie 
uslyszy za ścianą.  Ma aż 7 trybów 
wibracji, a tylko 8 cm długości. 

ELEGANCKI MINI 
WIBRATOR KLASYCZNY

nr kat. 2913

Opływowy kształt z dwoma 
zgrubieniami na główce, uroczy 
różowy kolor, bardzo mocne 
wibracje i 100% wodoodporności. 
Mini wibrator, choć ma zaledwie 
12,4 cm długości, potrafi zaskoczyć 
swoją mocą. To idealny gadżet do 
zabrania w podróż, do torebki, czy 
do schowania pod poduszką. Choć 
tak piękny i uroczy wibratora aż 
szkoda gdziekolwiek chować!

ELEGANCKI MINI 
WIBRATOR KLASYCZNY

nr kat. 2955

Dzięki aplikacji smartfonowej 
Wkats Sense możliwości tej 
zabawki są niemal nieograniczone. 
Bardzo mocny silniczek może 
generować naprawdę intensywne 
wibracje w rytm standardowych 
programów producenta, ulubionej 
muzyki, albo według własnych, 
dowolnych ustawień w aplikacji. 
Przy dostępie do internetu pozwala 
na interaktywną zabawę z komś 
nawet na drugim końcu świata.

MINI WIBRATOR 
STEROWANY APLIKACJĄ

nr kat. 3474

Wielkość ma znaczenie?  
Nie w tym przypadku! 
Cudowne, niezwykle kobiece 
zabaweczki w pięknych 
pastelowych kolorach to 
prawdziwe demony seksu mimo 
małych rozmiarów. 

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

LUKSUSOWY MASAŻER 
TYPU RÓŻDŻKA (WAND)

nr kat. 3057

W eleganckiej, solidnie 
wykonanej różdżce znajdziemy 
10 trybów wibracji. Doskonale 
sprawdza się podczas zabawy 
solo zarówno przez kobiety  
i mężczyzn: duża główka 
przyjemnie masuje całe ciało, 
wprawiając w wibracje okolice 
podbrzusza, stopy, uda oraz 
łechtaczkę, krocze, penis  
i okolice prostaty. Okrągły kształt 
i jedwabiście miękkie pokrycie  
z silikonu medycznego sprawia,  
że penetracja waginalna i 
analna jest wyjątkowo przyjem-
na, a wyginając się końcówka 
ułatwia manewrowanie 
urządzeniem. Długa rączka 
pewnie leży w dłoni, a dodat-
kowe żłobienia powodują,  
że nie wyślizguje się z uchwytu.

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

MINI WIBRATOR O 
DUŻEJ GRUBOŚCI

nr kat. 3055

Prawdziwy klejnocik wśród 
luksusowych zabawek. Mimo 
niedużych rozmiarów mocny 
silnik oferuje aż 10 trybów 
wibracji o różnej intensywności, 
w tym także na tyle silne,  
by natychmiast doprowadzić  
do orgazmu. To wibrator osób,  
które preferują poręczny rozmiar 
i lubią korzystać z wibracji nie 
tylko w okolicach intymnych. 
Stożkowy kształt sprawia,  
że można dzięki niemu 
punktowo stymulować wybrane 
miejsca: koniuszek łechtaczki, 
sutki, ale także samo wejście do 
pochwy, krocze czy okolice 
odbytu. Zielony, uniseksowy 
kolor sprawia, że jest chętnie 
używany zarówno przez kobiety 
jak i ich partnerów.

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

DYSKRETNY WIBRATOR 
W FORMIE SZMINKI

nr kat. 2971

Piękna zabawka ukryta w dys-
kretnej formie szminki. Na pier-
wszy rzut oka nie budzi żadnych 
skojarzeń, dzieki czemu można 
ja zawsze mieć przy sobie. 
Zamknięty w opakowaniu 
szminki wibrator potrafi 
naprawdę cuda. Malutki rozmiar 
(8,5 cm – tyle, co szminka)  
i nieduża waga (42 g, czyli mniej 
niż puderniczka) skrywają w 
sobie 10 trybów bardzo silnych  
i rozmaitych wibracji. Elastycz-
na, wyginająca się końcówka z 
medycznego silikonu zapewnia 
rozkoszne atrakcje dla każdego 
miejsca na ciele, którego dotknie 
ta magiczna szminka. Królowa 
życia chętnie popieści taką 
zabaweczką również swojego 
partnera. 

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

odpowiadające ich statusowi towarzys-
kiemu i seksualnym potrzebom. Dzięki 
nim seks staje się prawdziwą ucztą dla 
zmysłów. Królowe życia wiedzą też, jak 
kupować swoje zabawki w taki sposób, 
żeby nie uszczuplać rodzinnej fortuny. 
Dlatego królowe życia regularnie 
odwiedzają salon Pink Shop w swoim 
mieście lub sprawdzają najnowsze 



W RUCH
para

Tak działają właśnie wibratory i inne 
akcesoria dla par. Inaczej niż w 

przypadku klasycznych zabawek dla 
kobiet lub dla mężczyzn, te zabawki 
przeznaczone są do stosowania we 
dwoje. Mają dostarczyć dodatkowych 
pieszczot i wzmocnić intensywność 
przeżyć.  
Ich konstrukcja jest taka, żeby stymu-
lować łechtaczkę lub wnętrze pochwy  
i jednocześnie masować penisa  
w trakcie penetracji. To przyspiesza 
osiąganie orgazmu przez kobietę, a jej 
partnerowi daje dodatkowe pieszczoty, 
niemożliwe do osiągnięcia w naturalny 
sposób. Przetestowałem kilka z tych 
akcesoriów i gwarantuję, że efekt jest  
po prostu niesamowity. A moim 
najnowszym odkryciem są akcesoria 
sterowane aplikacją*. Dzięki niej można 
korzystać z wcześniej zarejestrowanych 
trybów pracy, tworzyć nowe, 
synchronizować intensywność drgań  
z ulubioną muzyką, a nawet (to moja 
ulubiona opcja) dostosować siłę drgań 
do odgłosów seksu. Po prostu odlot! 

 Marcin Musiał 

 Więcej o akcesoriach dla par przeczytacie 
na blogu www.pinkshop.pl/pl/blog.  
 
*O aplikacjach smartfonowych do 
sterowania zabawkami erotycznymi czytaj 
wiêcej na stronie 6. 

Kiedy wszystko już było  
i wydaje się że wszystkie karty 
zostały już wyłożone na stół, 
kiedy zapala się lampka 
UWAGA! RUTYNA, a seks staje 
się całkowicie przewidywalny, 
warto dodać za sprawą 
jednego dyskretnego guzika  
na panelu sterowania,  
aż 7 nowych opcji ekstazy  
i orgazmu. 

Podwójna przyjemność dla niej i dla niego. Używany podczas 
stosunku  wibruje i wywołuje wrażenie ciasnej pochwy. 
Stymuluje obydwoje, zamieniając zbliżenie w niezapomnianą 
przygodę. Dodatkowo oferuje nieograniczone możliwości 
dzięki sterowaniu aplikacją. Można go umieścić w pochwie w 
dowolnym momencie stosunku, jako element gry wstępnej 
lub jako dodatkowy bodziec podczas penetracji. Może być 
używane z lubrykantem. Mężczyzna odczuwa większą 
przyjemność dzięki uczuciu ciaśniejszej pochwy, a budowany 
silnik masuje oboje przy każdym ruchu partnera.  

nr kat. 3391

WIBRATOR DLA DWOJGA  
STEROWANY APLIKACJĄ

Luksusowy wibrator dla par do stosowania w trakcie seksu. 
Dzięki niemu mężczyzna i kobieta mogą osiągnąć 
niezapomniany orgazm.  
Wygodny kształt ułatwia jego stosowanie, a połączenie z 
aplikacją na telefon oferuje nieograniczenie wiele możliwości 
wspólnej zabawy. Działanie urządzenia można 
zaprogramować samemu albo przekazać kontrolę partnerowi 
lub partnerce. Może być również sterowane ulubioną muzyką, 
albo dostosowac działanie do wydawanych przez parę w 
czasie seksu odgłosow. 

nr kat. 3395

Wibrator do majtek pozwala na dyskretny masaż  
i przeżywanie orgazmu o każdej porze i w każdych warunkach. 
Anatomiczny kształt, sterowanie aplikacją i cicha praca czynią 
go doskonałym wyborem dla każdej kobiety. To także gratka 
dla lubiących przeżywać z zaskoczenia przyjemnność, jaką 
dają intensywne wibracje. Wyposażony jest w wyjątkową 
funkcję, czyli możliwość  zaprogramowania uruchomienia o 
konkretnej godzinie. Umieszczony w nocnej 
bieliźnie może służyć jako poranny budzik i 
budzić użytkowniczkę intensywną i jakże 
rozkoszną pieszczotą.  

Podwójna przyjemność dla niej i dla niego. Używana podczas 
stosunku  wibruje i powiększa się, niczym słynna japońska 
ryba fugu, czyli rozdymka, co daje wrażenie ciasnej pochwy. 
Używana przez kobietę solo daje uczucie dokładnego 
wypełnienia pochwy. Dodatkowo oferuje nieograniczone 
możliwości dzięki sterowaniu aplikacją Magic Motion, 
pozwalającą na synchronizowanie pracy z ulubioną muzyką 
lub na interakcję przez Internet.  
Może być również sterowana bez pośrednictwa 
aplikacji za pomoca przycisku na ogonku. 
Sposób na stuprocentową satysfakcję.  

POWIĘKSZAJĄCA SIĘ KULKA 
 DLA DWOJGA STEROWANA APLIKACJĄ

Wibrator do punktu G i łechtaczki w soczyście czerwonym 
kolorze. Dwa mocne silniczki dostarczają ekstatycznych 
pieszczot wewnątrz i z zewnątrz. Wyposażony w opcję 
budzika, umożliwiająca zaprogramowanie czasu 
uruchomienia, na przykład o 6.30 rano obudzi kobietę, dając 
jej silny orgazm. Ergonomiczny kształt podwójnego wibratora 
pozwala mu intensywnie pieścić strefę intymną. Zaokrąglona 
główka umieszczona w pochwie intensywnie pobudza punkt 
G. Drugie z ramion zakończone dwiema wypustkami 
przyjemnie otula łechtaczkę. Wibrator można obsługiwać bez 
użycia rąk. Specjalny kształt sprawia, że wibrator pozostaje na 
swoim miejscu przez cały czas trwania pieszczot. 
Do wyboru mamy trzy tryby pracy: 
• wybór jednego z gotowych presetów (trybów) wraz ze 
stopniowaniem intensywności wibracji 
• tworzenie własnych programów i ich zapisywanie 
• wybór dowolnej melodii z komputera lub wgranej na 
telefon, w rytm której będzie wibrowało urządzenie. 
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W RUCH
para

Tak działają właśnie wibratory i inne 
akcesoria dla par. Inaczej niż w 

przypadku klasycznych zabawek dla 
kobiet lub dla mężczyzn, te zabawki 
przeznaczone są do stosowania we 
dwoje. Mają dostarczyć dodatkowych 
pieszczot i wzmocnić intensywność 
przeżyć.  
Ich konstrukcja jest taka, żeby stymu-
lować łechtaczkę lub wnętrze pochwy  
i jednocześnie masować penisa  
w trakcie penetracji. To przyspiesza 
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partnerowi daje dodatkowe pieszczoty, 
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po prostu niesamowity. A moim 
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sterowane aplikacją*. Dzięki niej można 
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trybów pracy, tworzyć nowe, 
synchronizować intensywność drgań  
z ulubioną muzyką, a nawet (to moja 
ulubiona opcja) dostosować siłę drgań 
do odgłosów seksu. Po prostu odlot! 

 Marcin Musiał 

 Więcej o akcesoriach dla par przeczytacie 
na blogu www.pinkshop.pl/pl/blog.  
 
*O aplikacjach smartfonowych do 
sterowania zabawkami erotycznymi czytaj 
wiêcej na stronie 6. 

Kiedy wszystko już było  
i wydaje się że wszystkie karty 
zostały już wyłożone na stół, 
kiedy zapala się lampka 
UWAGA! RUTYNA, a seks staje 
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jednego dyskretnego guzika  
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i orgazmu. 
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funkcję, czyli możliwość  zaprogramowania uruchomienia o 
konkretnej godzinie. Umieszczony w nocnej 
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G. Drugie z ramion zakończone dwiema wypustkami 
przyjemnie otula łechtaczkę. Wibrator można obsługiwać bez 
użycia rąk. Specjalny kształt sprawia, że wibrator pozostaje na 
swoim miejscu przez cały czas trwania pieszczot. 
Do wyboru mamy trzy tryby pracy: 
• wybór jednego z gotowych presetów (trybów) wraz ze 
stopniowaniem intensywności wibracji 
• tworzenie własnych programów i ich zapisywanie 
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W kultowym filmie z Brucem 
Willisem do uratowania świata 
potrzeba było pięciu elementów.  
Do ratowania gasnącego pożąda-
nia w związku wystarczą trzy.  
Nic nie na krę ca sek su tak, jak do bra 
zwrot na. To mo że być iskra w spoj -
rze niu, za chwyt w oczach lub jęk 
roz ko szy. Na to cze ka każ dy fa cet, 
któ ry ma w so bie za czyn łow cy. 
Po la tach w związ ku za czy na bra ko -
wać tej iskry, któ ra prze no si na wyż -
szy po ziom, po zwa la uwol nić 
fan ta zje i ini cja ty wę. 

Seks po wsze dnie je, na mięt ność sta -
je się obo wiąz kiem. Mo żna te mu 

jed nak za ra dzić. Wy star czy wpro wa -
dzić do gry no wy ele ment. Je śli pe nis 
bę dzie więk szy, lub więk szy i bar dziej 
sku tecz ny, to jest to wy star cza ją cy po -
wód, aby po czuć zmia nę. Tym ra zem 
naprawdę do brą zmia nę.  
Pier ścień uci sko wy na pe ni sa, że lo wy, 
si li ko no wy, zwłaszcza ten ze sty mu la -
to rem łech tacz ki – nie za wod nie do da je 
pie przu i ognia, za chę ty i przy jem no -
ści.  
Za wsze jest za pal ni kiem no wej łóż ko -
wej eks plo zji. Koszt nie wiel ki,  
a ko rzy ści ko smicz ne.  
Po pro stu trze ci ele ment. Pozwa la 
uwol nić fan ta zje i ini cja ty wę. 

NOWOŚĆ! Trzy niesamowite żele  
z efektem wibratora w płynie, 
wzbogacone zostały aromatami 
południowoamerykańskiej dżungli. 
Są kluczem do silnych przeżyć, 
prowadzących do intensywnego 
orgazmu. 

trzeci
ELEMENT nr kat. 2964

LUKSUSOWY PIERSCIEŃ EREKCYJNY 
Z WIBRACJAMI

nr kat. 3378

WIBRUJĄCY PIERŚCIEŃ EREKCYJNY  
STEROWANY SMARTFONEM

To jeden z najbardziej zaawansowanych pierścieni wibrujących 
na rynku. W jego wnętrzu mieści się wyjmowalny 
miniaturowy wibrator, zawierający chip bluetooth. Po 
połączeniu ze smartfonem można zmieniać programy i ich 
intensywność jednym ruchem palca na ekranie. Aplikacja 
posiada też wbudowany program sterowania dźwiękiem – im 
głośniejsze są jęki partnerki, tym mocniej wibruje  
pierścień. Dla tradycjonalistów przewidziano też 
sterowanie ręczne.

nr kat. 0845

WIBRATOR DLA DWOJGA  STEROWANY APLIKACJĄ

Urządzenie działa na tej samej zasadzie co każdy pierścień 
erekcyjny, ale został wyposażony w specjalnie zaprojektowany 
masażer łechtaczki – 3- centymetrowe uszy królika, który 
pieści damską clitoris przy każdym ruchu mężczyzny. Kształt 
fikuśnego króliczka dokładnie obejmuje i pieści wargi 
sromowe. Uruchamiany jednym przyciskiem tryb wibracji 
sprawia, że penis działa jak wibrator.  

-50
obowiązuje  
26.10 – 01.11.21 

nr kat. 3454

PIERŚCIEŃ NA PENISA „KRÓLIK”  
ZE STYMULATOREM ŁECHTACZKI

Dostępnych 10 trybów wibracji. Można go także sterować 
zdalnie, szybko zmieniając natężenia typów wibracji w trakcie 
trwania interakcji (stosunku). Bezpłatna aplikacja łączy 
wibrujący ring ze smartfonem za pomocą bluetooth. Pozwala 
na użycie smartfona lub smartwatcha jako pilota zdalnego 
sterowania. Poza trybami pracy zaproponowanymi przez 
producenta otwiera nieskończenie wiele możliwości 
indywidualnego zaprogramowania.

W PŁYNIE
wibrator

Muszę się do czegoś 
przyznać – chyba 
jestem uzależnio-

na. Nie, nie od jakichś niezdro-
wych używek, ale od kosmetyków 

erotycznych, jakie ostatnio 
odkryłam. Od mojego partnera 

dostałam w prezencie na 
przeprosiny po sprzeczce żel. 

Dobrze wiedział, co lubię i że po 
takim prezencie natychmiast mu 
wybaczę. Bo ten żel to po prostu 

skondensowany orgazm! 

Działa lepiej, niż niejeden wibrator. 
Jedna kropelka na mojej 

łechtaczce i druga  w pochwie 
sprawiają, że czuję bardzo 

przyjemne pulsowanie, które 
narasta i narasta. Okolice intymne 
stają się tak wrażliwe, że delikatny 

dotyk doprowadza mnie do 
ekstazy. Wyobraźcie sobie co się 

dzieje, gdy do tego dołączy mój 
kochanek z pieszczotami! Pragnę i 

pragnę tego coraz bardziej. Efekt 
jest taki, że teraz co wieczór mam 

ochotę na seks i marzę o tym, 
żeby wziął kropelkę żelu na palec i 

zaczął mnie pieścić. 

Klaudia Figura 

 

Więcej o żelach wzmacniających 
doznania kobiet i mężczyzn znajdziecie 

na blogu www.pinkshop.pl/pl/blog 

nr kat. 0095

Niesamowity efekt chłodzenia 
jaki daje mięta w połaczeniu ze 
składnikami wzmacniającymi 
doznania, działa jak wibrator  
w płynie.  W najbardziej 
wrażliwej strefie erogennej, 
spotkają się ogień i lód,  
by wywołać niesamowity stan 
ekstazy.

ŻEL Z EFEKTEM CHŁODZENIA 
 MINT CHIP CHILI

nr kat. 0503

Wystarczą dwie krople, aby 
poczuć przyjemne mrowienie 
rozchodzące się po najbardziej 
wrażliwym miejscu każdej 
kobiety. To świetny pomysł na 
wprowadzenie do sypialni, 
czegoś, co wpłynie na jakość  
i intensywność wspólnych 
przeżyć. 

OLEJEK ROZGRZEWAJĄCY 
MANGO I MARACUJA

nr kat. 3640

Ulubiony aromat polskich 
kobiet w połaczeniu z silnym 
wzmocnieniem wrażliwości 
łechtaczki i okolic wejscia do 
pochwy, plus efekt wibratora 
w płynie – ten żel sprawi,  
że mężczyzna da partnerce 
super silny orgazm i zyska 
miano genialnego kochanka. 

WIBRATOR W ŻELU O AROMACIE 
SOCZYSTYCH TRUSKAWEK

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

nr kat. 3642

Jest jak zaproszenie na 
elegancka imprezę, która 
zakończy się czymś wyjątko-
wym. Silny efekt wibratora w 
płynie wzmocniony zostaje 
działaniem na zmysł węchu. 
Bo przecież każdemu aromat 
dobrej gorzałki kojarzy się z 
ekscytującą zabawą. 

WIBRATOR W ŻELU O AROMACIE 
LUKSUSOWEJ WÓDKI

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

nr kat. 3651

Niesamowity aromat, który 
przywodzi na myśl najbardziej 
rozwiązłe imprezy w 
hedonistycznym Amsterdamie 
i intensywna stymulacja 
łechtaczki otwierają wrota 
wyobraźni i wywołują mega 
podniecenie, wiodące wprost 
do orgazmu. 

WIBRATOR W ŻELU O AROMACIE 
KONOPII

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

Piękny, szmaragdowy pierścień erekcyjny klasy premium. 
Prosty kształt i nieduże rozmiary kryją w sobie aż 10 różnych 
trybów wibracji. Silikonowe pokrycie jest miłe i miękkie w 
dotyku, pozbawione ostrych krawędzi, co gwarantuje 
bezpieczeństwo użytkowania oraz pozwala na zachowanie 
czystości produktu. 
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doznania kobiet i mężczyzn znajdziecie 

na blogu www.pinkshop.pl/pl/blog 

nr kat. 0095

Niesamowity efekt chłodzenia 
jaki daje mięta w połaczeniu ze 
składnikami wzmacniającymi 
doznania, działa jak wibrator  
w płynie.  W najbardziej 
wrażliwej strefie erogennej, 
spotkają się ogień i lód,  
by wywołać niesamowity stan 
ekstazy.

ŻEL Z EFEKTEM CHŁODZENIA 
 MINT CHIP CHILI

nr kat. 0503

Wystarczą dwie krople, aby 
poczuć przyjemne mrowienie 
rozchodzące się po najbardziej 
wrażliwym miejscu każdej 
kobiety. To świetny pomysł na 
wprowadzenie do sypialni, 
czegoś, co wpłynie na jakość  
i intensywność wspólnych 
przeżyć. 

OLEJEK ROZGRZEWAJĄCY 
MANGO I MARACUJA

nr kat. 3640

Ulubiony aromat polskich 
kobiet w połaczeniu z silnym 
wzmocnieniem wrażliwości 
łechtaczki i okolic wejscia do 
pochwy, plus efekt wibratora 
w płynie – ten żel sprawi,  
że mężczyzna da partnerce 
super silny orgazm i zyska 
miano genialnego kochanka. 

WIBRATOR W ŻELU O AROMACIE 
SOCZYSTYCH TRUSKAWEK

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

nr kat. 3642

Jest jak zaproszenie na 
elegancka imprezę, która 
zakończy się czymś wyjątko-
wym. Silny efekt wibratora w 
płynie wzmocniony zostaje 
działaniem na zmysł węchu. 
Bo przecież każdemu aromat 
dobrej gorzałki kojarzy się z 
ekscytującą zabawą. 

WIBRATOR W ŻELU O AROMACIE 
LUKSUSOWEJ WÓDKI

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

nr kat. 3651

Niesamowity aromat, który 
przywodzi na myśl najbardziej 
rozwiązłe imprezy w 
hedonistycznym Amsterdamie 
i intensywna stymulacja 
łechtaczki otwierają wrota 
wyobraźni i wywołują mega 
podniecenie, wiodące wprost 
do orgazmu. 

WIBRATOR W ŻELU O AROMACIE 
KONOPII

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

Piękny, szmaragdowy pierścień erekcyjny klasy premium. 
Prosty kształt i nieduże rozmiary kryją w sobie aż 10 różnych 
trybów wibracji. Silikonowe pokrycie jest miłe i miękkie w 
dotyku, pozbawione ostrych krawędzi, co gwarantuje 
bezpieczeństwo użytkowania oraz pozwala na zachowanie 
czystości produktu. 

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 

-30
obowiązuje  
26.10 – 29.11.21 
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