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Hot & Cool
Hot & Cool menthol gel är en rolig ny bekantskap speciellt utvecklat för intima 
stunder. Hot & Cool ger en skön värmande känsla inifrån samtidigt som den 
verkar kylande mot huden. En liten droppe räcker för att väcka leklusten. Hot 
& Cool är särskilt mild mot den känsliga huden i underlivet. Det går utmärkt att 
använda Hot & Cool tillsammans med kondom. Aluminiumflaskan har en 
praktisk pump som innehåller 50 ml.

Varför behövs Hot & Cool?
Många kvinnor upplever att de har svårt att känna lust i sexlivet. Det finns olika 
anledningar till det. En av anledningarna kan varaatt blodflödet i genitalierna 
behöver en ”skjuts”. Den värmande och pulserande känslan från Hot & Cool 
gör därför underverk för lusten. Dessutom är det en lekfull artikel som främjar 
intimiteten mellan paret.

Verkan
Hot & Cool innehåller Menthol och Pepparmint som ger både en kylande och 
en värmande känsla. I genitalierna där huden är tunn bidrar det till en 
pulserande varm känsla på insidan samtidigt med en frisk och kylande 
upplevelse på huden. Tillsammans blir det Hot från insidan & Cool på utsidan.

Innehåller sötningsmedlet Stevia
Sötflockel eller Stevia är ett växtsläkte som ursprungligen kommer från 
Paraguay. Växterna innehåller glykosider som är upp till flera hundra gånger 
sötare än socker och används som sötningsmedel. Stevia ”upptäcktes” första 
gången på 1500-talet. Innan dess hade det använts som sötningsmedel i 
hundratals år av Guaraniindianderna i Paraguay och norra Argentina.

Ofarligt för diabetiker
Stevia påverkar inte insulinnivån eller blodsockret och är ett naturlig ersättare 
till aspartam eller annat sötningsmedel. Stevia anses vara det senaste inom 
lightdrycker, LCHF samt hälsokost.

Innehåller också läkande Aloevera, återfuktande gurkextrakt och 
kaktusblomsextrakt.

Mer info om bl a lust finns på www.belladot.com/sexologensvarar/

Innehåller läkande  
Aloevera och  
återfuktande 
gurkextrakt och  
kaktusblomsetrakt.

Hot & Cool Stimulating Menthol Gel

TIPS! 
Testa att blåsa där  
Hot & Cool 
applicerats. Det ger  
dig en varm och  
kylande sensation på 
samma gång.

Finns i 50 ml flaska

pH
4.7

Naturliga
råvaror


