‘
uma experiência de cores,
cheiros, texturas, sensações
e segredos compartilhados

FUNCIONAIS

SO, EXCITING
GEL FEMININO DE MASSAGEM

Prazer nas massagens íntimas.
15ml
SO, SOFT
LOÇÃO SILICONADA - VELUDO

Em cada toque, uma
descoberta. Em cada
descoberta, uma sensação.
Ideal para masturbação.
30 ml

SO, NATURAL
GEL DE MASSAGEM LUB COM
ALOE VERA

Fórmula leve à base de água,
com a propriedade calmante
da aloe vera.
100 ml

SO, DEEP
ÓLEO REFRESCANTE
DE MASSAGEM BEIJÁVEL

Desliza com facilidade e provoca
deliciosa sensação refrescante.
Ideal para “beijo grego”.
15 ml
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CUIDADO DIÁRIO

SO, RELAXING
ÓLEO DE MASSAGEM BIFÁSICO COM
EXTRATO DE AMORA

O Óleo de Massagem Sophie Sensual Feelings
permite à vocês “deslizarem” agradavelmente
por todos os seus segredos. 140 ml

it is so sensual
SO, RELAXING
SABONETE LÍQUIDO FEMININO

Relaxe e conecte-se com sua alma. Seu momento
mais íntimo e de cuidado, proporcionando uma
sensação de frescor e conforto. Na deliciosa
fragrância: frescor do pêssego. 140 ml

sensual

PRELIMINARES

SO COOL
CALDAS REFRESCANTES BEIJÁVEIS
Amora

Pistache

Provocando sensação de arrepio
pelo corpo. Surpreenda assoprando
PRELIMINARE
logo após a aplicação na pele
e complementando com
beijinhos refrescantes.
SO COOL
30 ml

CALDAS REFRESCANTES BE
Amora

find your pleasure

SO, HOT
CALDAS QUENTES BEIJÁVEIS
Cereja Marasca

Trufada

Aqueça a brincadeira a dois
e se delicie com o calor
das sensações. Surpreenda
aproximando o hálito da pele.
30 ml

SO, HOT
CALDAS QUENTES
Cereja Marasca

Aqueça a brinc
e se delicie c
das sensações
aproximando o
30

fragrâncias inspiradas em perfis de mulheres
sensuais diferentes, interpretados em direções
olfativas que vão do frescor à nota
mais quente e traduzidos em contos sensuais,
escritos por Solange Maia, presentes nas embalagens.
A coleção tem uma assinatura olfativa
de sensualidade Sophie, representada
por um acorde construído a partir
da fava tonka , que empresta propriedades
balsâmicas, amendoadas e viciantes às fragrâncias.

Sensualidade Natural
Frescor, Leveza, Alegria
Família Olfativa:
Floral
Fresca
Descrição olfativa:
Saída composta por pera
e bergamota, sustentada
por um corpo floral de jarmim
e notas frutadas de pêssego.
Fundo amadeirado envolvido
à assinatura olfativa Sophie.

pleasure

A Mulher Sensual Natural
“Move-se em câmera lenta, fazendo o próprio tempo passar mais
devagar. Pernas, seios, coxas e quadris convidam sua imaginação
a uma nudez que ainda não está lá. É um presente aos sentidos,
um despertar dos desejos. Tão natural que lhe falta o ar.
É auto luminosa e, antes do amor, demora no espelho sendo ela.
Despe-se admirando suas encostas e suas enseadas. Cuidando da
sua nudez e dos seus mistérios. Olha em seus olhos, sorri provocante e abre o frasco: uma nota solta circunda seu corpo todo e só
depois desprende-se em névoa. Seu néctar fica suspenso no ar.
A pele perfumada empresta ao mundo sua irresistível inocência,
sem nem perceber o quanto invade o outro. Nessas horas, ela nem
sabe, mas seu perfume já não pertence mais a ela.” – Solange Maia

Sensualidade Romântica:
Romantismo e Delicadeza
Família Olfativa:
Frutal
Oriental
Descrição olfativa:
Acordes frutais de amora, groselha
e tamarindo com provocantes
toques de pimenta rosa.
Opulento corpo floral de Osmathus,
Íris e Violeta Negra. Notas de fundo
quentes e gourmand, com patchouli
e a assinatura olfativa Sophie

A Mulher Sensual Romântica
“Seu corpo quente deitado, sem nada para cobrir-lhe, forma uma
neblina perfumada e doce. Em suas costas, as mãos firmes
deslizam penetrando em todos os seus segredos, toda a sua
intimidade, soprando de leve uma música que quase não percebe.
É a melodia dos sentidos, é ela sendo um pouco harpa, um pouco
violino, um pouco o próprio som. Feminina e romântica, mas com
uma inquietude urgente. Sua nudez atrai um resto de lua para
dentro dos seus cabelos, e os corpos, com a fragrância de um novo
querer, dissolvem as horas prolongando a noite até os limites do
tempo.
Há neles mais um beijo molhado ainda guardado.
Nada mais é só dela. Sabem que o corpo pertence metade a quem
deseja, metade a quem é desejado.” – Solange Maia

Sensualidade Poderosa:
Poder, Força e Ousadia
Família Olfativa:
Oriental
Amadeirado
Descrição olfativa:
Surpreendentes notas de grapefruit
e acordes de rum na saída,
envoltos à um corpo floral
com peônia, folhas de violeta
e gardênia. Num dundo cremoso
e ambarado, finalizado com
a assinatura olfativa Sophie.

A Mulher Sensual Poderosa
Nunca foi linear. É noturna, furtiva, cheia de frestas e de fendas.
Mulher que dança sem precisar de música, que fala exatamente
o que deseja e que gosta de ser vista. Tem ao mesmo tempo um
desassossego e uma mansidão. É livre, mas só se derrete diante do
olhar de quem a merece. Despe-se devagar até que seu perfume
vire um verbo e ela se dissolva em afetos úmidos. As mãos firmes,
que tateiam seu corpo, invadem suas dunas e seus esconderijos.
Os olhos famintos apreciam o banquete, sem nunca ficarem
saciados. Inundam a cama de gestos e só então amanhecem,
ainda sentindo no ar o aroma irresistível, que a tudo invade.
Já não se sabe mais se ela foi o objeto seduzido ou se foi
a própria sedução.” – Solange Maia
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