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OLÁ, CASAL
Preparem-se para se superarem. Vocês estão 
trazendo mais excitação para suas relações 

sexuais. Esse pequeno brinquedo adiciona uma 
vibração nos lugares certos através de dois 

motores, uma ereção mais longa e,
é claro, orgasmo sem precisar usar as

mãos para segurar.

Vocês estão prontos para chegarem

ao orgasmo juntos?

Divi rtam-se



ME CARREGUE!
Plugue o cabo em um 

carregador USB. Conecte a 

ponta do carregador aos pontos 

magnéticos do seu brinquedo. 

Seu vibrador recebe:  

• 1 hora inicial de carregamento 
• 1 hora de brincadeira por carga

Pressione o botão  por aproximadamente 4 segundos 
para desbloquear a trava de viagem 

1. Desbloqueie a dive rsão!

2.Carregue!

4 sec.

NŌS NÃO É SEGURO PARA 
PENETRAÇÃO ANAL.

BRINQUE 
COMIGO!
Para ligar aperte o botão 
por meio segundo, e depois 
solte. Para mudar a velocidade 
e colocar no modo "fl erte” 
continue clicando. Para desligar, 
aperte o botão por 1 segundo 
e continue clicando pela 
confi guração “desligar”.
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FUNÇÕES
NŌS vem com
4 velocidades e um 
modo “flerte", um 
looping de 5 minutos 
variando as vibrações 
para provocar
mais prazer.



BOLSA 
HIGIÊNICA PARA 
O TOY
Esta é a bolsa para brinquedos 
mais incrível que você terá! 
Feita de Tyvek ®, um material 
sintético que é utilizado 
para proteger equipamentos 
médicos e de missões 
espaciais, então fique seguro 
que seu toy estará bem 
cuidado. Essa necessaire é 
resistente, à prova d'água, não 
solta fiapos e super higiênica, 
assim seu brinquedo estará 
sempre pronto para ser usado.   

Um algo      A  M A I S
ME LAVE, ME LUBRIFIQUE
Lave antes e depois de usar, inclusive a primeira vez.

Utilize sabão neutro ou líquido próprio para limpar sex toys. 

O brinquedo é 100% à prova d’água. Não esqueça que o 

lubrifi cante deve ser à base de água.

ME LEVE COM VOCÊ!
É hora de terem umas férias 
românticas? Seu toy vem com uma 
trava de viagem! Para ativar: pressione 
e segure  até que o botão pisque 
duas vezes e o brinquedo trema 
rapidamente duas vezes.



Você nunca chegará   
S O Z I N H O



Design Inova dor
Tradicionalmente, os anéis penianos são usados 
atrás dos testículos para proporcionar uma 
ereção mais longa e forte ao diminuir o fluxo de 
sangue do pênis.

NŌS focou nos pontos de pressão, dando todos 
os benefícios do anel atrás dos testículos com a 
flexibilidade e conforto de utilizá-lo no pênis.

BÔNUS: 
É flexível, assim fica mais fácil de colocar ou 
tirar a qualquer momento durante a brincadeira, 
mesmo que estiver ligado.

*OMG Yes study, 2017

Apenas 18% das mulheres
têm um orgasmo somente

com a penetração.*

É por isso que o NŌS foi produzido 
pensando no clitóris. Enquanto 

os motores vibratórios nos anéis 
penianos geralmente ficam embaixo, 

contra o pênis, os do NŌS alcançam o 
clitóris e o envolve entre os

2 potentes motores.

PONTOS DE PRESSÃO CORPO DO 
CLITÓRIS

GLANDE DO CLITÓRIS 
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Para utilizar o NŌS no pênis, 
simplesmente encaixe ou tire o 
anel em volta dele, com ou sem 

ereção. Não esqueça de usar 
lubrifi cante à base de água.

Posições do prazer
NŌS NA BASE 
DO PÊNIS, COM 
VIBRADOR
PARA CIMA

NŌS NA BASE 
DO PÊNIS, COM 
VIBRADOR
PARA BAIXO

Posições favoritas: 
missionária, vaqueira, cara a 
cara com ela por cima

Posições favoritas:
vaqueira invertida, estilo 
cachorrinho, sentada no colo,
e outras com estimulação anal

COMO USAR O NŌS

Coloque o NŌS na base do 
seu dildo ou no vibrador 
para transformar em um 

toy com dupla ação.

TOY COM DUPLA AÇÃO
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1. DÊ OU RECEBA UM SEXO ORAL MELHOR

O formato do NŌS faz com que você sinta tudo mais 
intensamente.

2. JUNTOS É BEM MELHOR

Escolha a posição que vocês amem, ligue o NŌS, 
e façam o orgasmo simultâneo acontecer

3. FAÇA SEUS DEDOS VIBRAREM

Segure o NŌS entre os dedos, ligue-o e faça com que os 
toques sejam ainda mais prazerosos.

Outras maneiras 
de brincar



PRÊMIOS

• O ganhador escolhe a posição para 

 usar o NŌS primeiro.

• O ganhador recebe sexo oral 

 utilizando o NŌS na hora que 

 ele escolher.

• O ganhador escolhe um cenário 

 para você explorar.

• O perdedor faz um coquetel 

 pós-sexo com ou sem álcool.

• O perdedor tem que escrever um 

 bilhete de agradecimento 

 pós-encontro para o vencedor.

Pegue uma moeda. Crie um clima sensual 

(com luzes e tudo o mais!). 

Desligue o celular e ligue uma música. 

LEMBRE-SE: consentimento não é apenas essencial, mas também é sexy! 
Tenha certeza de que ambos concordem com esses flertes e desafios 
propostos nesse jogo ou inventem o de vocês! 

Flerte ou Desafio

VAMOS BRINCAR! 
 1.  Escolha o prêmio que você quer ganhar, se for o vencedor.

 2.  Começa a pessoa que tem a língua maior.  

 3.  Na sua vez jogue a moeda. Cara = flerte, coroa= desafio 

Seu parceiro escolhe seu flerte ou desafio e lê para você. 

O ganhador será a primeira pessoa a completar 3 desafios 

ou 5 flertes.



PERGUNTAS FLERTE

• Diga  uma coisa sobre a última vez que 

 você se masturbou.

• Você prefere que eu dance no seu colo ou 

 te massageie no corpo todo?

• O que não obviamente sexual você acha 

 sexy em mim?

• Qual o local mais arriscado que você já 

 fi cou com alguém?

• Se estivéssemos atuando em um pornô, 

 qual seria o nome do fi lme?

TAREFAS PARA O 
DESAFIO

• Coque o NŌS ao redor do seu dedo. 

 Passe a vibração ao longo da minha 

 pele enquanto você conta até vinte.

• Segure o NŌS entre as minhas pernas 

 enquanto você me dá umas palmadas.

• Vou pegar algo para você comer e você 

 come de um jeito provocativo.

• Finja um orgasmo. Faça com que 

 pareça bom.

• Coloque-me em uma posição sexy e 

 desenhe o que você está vendo.


