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CERTYFIKATY I BADANIA LABORATORYJNE

NASZE MARKI

Eromed jest polskim producentem i hurtownikiem produktów 
farmaceutycznych, kosmetycznych i feromonów dla branż: erotycznej, 
drogeryjnej, farmaceutycznej, kosmetycznej czy perfumeryjnej, założona w 
2004. Cała produkcja odbywa się w Polsce, gdzie ceny produkcji są najniższe 
w Unii Europejskiej, przy zachowaniu wszystkich unijnych norm i przepisów.

Wszystkie pWszystkie produkty firmy Eromed podlegają ścisłej kontroli jakości i są 
zgłaszane odpowiednim władzom. Wszystkie produkty spełniają normy ISO, 
system HACCP i wymagania GMP. Produkty z oferty Eromed są stworzone 
specjalnie dla każdego, kto chce poprawić swoje życie seksualne, żyć w pełni, 
z lepszą jakością, zabawą i ekscytacją.
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Feromony dostępne w naszej ofercie to produkty wytwarzane z naj-
większą starannością. Zespół badawczy stworzył niespotykane kom-
pozycje 
specjalnego przeznaczenia, przez co możemy Państwu zaoferować 
niezwykle skuteczne feromony zarówno zapachowe jak i bezwonną 
esencję. 
Innowacyjny dobór składników pozwolił stworzyć produkty, które po-
siadają specjalne przeznaczenie przez co są jeszcze skuteczniejsze. 
Niektóre będą idealne na randkę inne stanowią idealny wybór na uży-
wania np. na 
rozmowy biznesowe
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Love & Desire Premium Edition to wzmocniona 
wersja najpopularniejszych feromonów dostępnych 
w Polsce - Love&Desire. Limitowana edycja ma 
ponad dwukrotnie większe stężenie feromonów 
przez co ich skuteczność zdecydowanie wzrasta a 
popularność wśród klientów rośnie w ekstremalnym 
tempie.

Pojemność: 100 ml

Love & Desire Premium Edition to wzmocniona 
wersja najpopularniejszych feromonów dostępnych 
w Polsce - Love&Desire. Limitowana edycja ma 
ponad dwukrotnie większe stężenie feromonów 
przez co ich skuteczność zdecydowanie wzrasta a 
popularność wśród klientów rośnie w ekstremalnym 
tempie.

Pojemność: 100 ml
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Love & Desire to najskuteczniejsze feromony.
Potwierdzają je opinie naszych klientów. Ponadto
feromony te zostały uznane za najlepszy produkt w 
kategorii’’najbardziej pociągający zapach”.

Pojemność: 100 ml

Love & Desire to najskuteczniejsze feromony.
Potwierdzają je opinie naszych klientów. Ponadto
feromony te zostały uznane za najlepszy produkt w 
kategorii’’najbardziej pociągający zapach”.

Pojemność: 50 ml

Love & Desire to najskuteczniejsze feromony.
Potwierdzają je opinie naszych klientów. Ponadto
feromony te zostały uznane za najlepszy produkt w 
kategorii’’najbardziej pociągający zapach”.

Pojemność: 15 ml
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Bezwonne feromony Essence zawierają silnie
działającą, skondensowaną dawkę najlepszej jakości
feromonów. Można je stosować razem ze swoimi
ulubionymi perfumami. Wystarczy je wymieszać z 
perfumami lub w niewielkiej ilości zakraplać osobno.

Pojemność: 7,5ml

Feromony najnowszej generacji. Niezwykły skład
CHAKRY zawiera aż 7 feromonów o wysokim 
stężeniu (0.727 mg/ml), które w połączeniu ze sobą 
dają oszałamiające efekty. Unikalna receptura będąca
wynikiem wieloletniej pracy ekspertów.

Pojemność: 10 ml

Feromony Sexual Attraction to perfekcyjne rozwiąza-
nie dla osób planujących randki i pierwsze spotkania.
Jak wiadomo, zawsze liczy się TO pierwsze wrażenie - 
tzw.  ‘chemia”.

Pojemność: 15 ml
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Cieszący się największym uznaniem w Europie
suplement powięszający penisa. Wielotorowe działa-
nie sprawia, że budujesz swoją męskość 
konsekwentnie i kompleksowo/

Pojemność: 60 kapsułek

Pierwszy tak dopracowany środe, który posiada 
bardzo bogaty skład zapewniający kompleksową 
poprawę zdolności seksualnych. Pobudza penisa do 
zrostu rozszerzając tkanki. Poprawia erekcję na stałe i 
wpływa bezpośrednie na przedłużenie stosunku.

Pojemność: 60 kapsułek

Suplement diety na przedwczesny wytrysk. Innowa-
cyjne połączenie ponad 13 ziół z zestawieniem wita-
min i minerałów sprawia, że Orgasm Control Działa 
wielopłaszczyznowo.

Pojemność: 60 kapsułek
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Perfect Bust to naturalny, innowacyjny i wyjątkowo 
efektywny program suplementacji pomagający 
ujędrnić i modelować biust. Stworzony z myślą o
kobietach, dbających o pełny kształ i jędrność swoich 
piersi.

Pojemność: 90 kapsułek

Jedyny tak skuteczny środek na zaburzenia erekcji,
sprawia, że jesteś gotowy zawsze i wszędzie. 
Przyjmowany odziennie w ramach terapii sprawi, że
raz na zawsze pozbędziesz się problemu z erekcją. 
Działa kompleksowo i sprawi, że efekty utrzymują się 
na stałe!

Pojemność: 60 kapsułek

Dzięki rewolucyjnej formule aktywnych składników
zwiększa odczuwanie satysfakcji z aktyci seksualnej u 
kobiet. Efekty odczuje już po pięciu dniach, a 
przyjmowany codziennie całkowicie wzmocni 
organizm i utrzyma niesamowite orgazmy na stałe.

Pojemność: 30 kapsułek
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Kompleksowe działanie, które przyczyni się do 
poprawy jakości i smaku nasienia oraz poprawi erek-
cję. Ze względu na dużą ilość aktywnych składników, 
ma on pozytywny wpływ na całe ciało. Poprawi za-
równo jakości nasienia ale również wydłuży orgazm 
jak i sam stosunek

Pojemność: 30 kapsułek

Dzięki rozwojowi nauki na przestrzeni ostatnich lat
udało nam się wynaleźć wzbogaconą formułę, któa 
pomoże poprawić standard życia seksualnego 
milionom mężczyzn. Viageon rozwiązuje zaburzenia 
erekcji.

Pojemność: 4 kapsułki

Viamea jest w pełni naturalna, co oznacza, że nie 
zawiera hormownów. Skłądniki w niej zawarte znane 
są ze swoich właściwości relaksujących i rozluźniaja-
cych. Zwięsza ukrwienie pochwy i wpływa i wpływa 
pozytywnie na jej wilgotność.

Pojemność: 4 kapsułki
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Sex Elixir to latynoski wigor i seksualna witalność
zamknięta w małej 15ml buteleczce. Jest to 
jeden z najlepszych afrodyzjaków na rynku. 
Suplement ten jest w pełni bezpieczny i nie 
posiada w swoim składzie szkodliwej katandryny
kktórą posiada większość tego typu środków. Sex 
Elixir to opatentowana i niezwykle skuteczna 
mieszanka składników.

Pojemność: 15 ml

Premiowana wersja najpopularniejszego afrody-
zjaku w Europie - Sex Elixir. Wersja Premium jest 
wzmocniona i posiada dwa razy mocniejsze 
stężenie co sprawia, że jest dwukrotnie 
mocniejszy a co za tym idzie skuteczniejszy. Sex 
Elixir Premium to również większa pojemność - 
w jednej buteleczce znajduję się aż 100 ml. To 
prawdziwy hit wśród klientów! 

Pojemność: 100 ml
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Kosmetyki intymne
Sekretem kosmetyków dostępnych w naszej ofercie jest dopracowana w najmniejszych
szczegółach receptura. Zespół badawczy przy pomocy innowacyjnych metod stworzył 
kosmetyki funkcyjne, które w dużej mierze wspierają działanie przyjmowanych 
suplementów diety.

Większośc kosmetyków może być stosowana dwutorowon zarówno jako wsparcie 
kkuracji ale również jako samodzielny produkt, chociażby żele funkcyjne, których można 
używać również podczas stosunku..



Pobudza komórki członka do wzrostu i podziału.
Poprawia ukrwienie prącia wspierając regenerację
tkanek. Głęboko odżywia i wzmacnia penisa
intensywnie nawilżając skórę, zapewnia jej elastycz-
ność. Koji i łagodzi podrażneinia. Stanowi idealne 
uzupełnienie kuracji.

Pojemność: 50 ml

To jedyny żel na rynku 2w1: żel powięszający i lubry-
kant do stosowania podczas stosunku. Roślinne wy-
ciągi stymulują komórki prącia do wzrostu. Odżywia-
ją i dodają energii. Uruchamiają naturalne procesy 
regenracyjne organizm

Pojemność: 100 ml

Powiększa optycznie penisa na czas stosunku, nawet 
do 30 minut. Stymuluje komórki do podziała 
wspomagający przy tym regenrację tkanek. 
Poprawia ukrwienie członka, głęboko odżywia i 
wzmacnia skórę. 
Do stosowania podczas stosunku seksualnego.

Pojemność: 50 ml
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Efekt chłodzenia i zmrożenia - członek zastyga w 
erekcji. Dłuższy stosunek nawet o 40 minu. Mocna i 
długa erekcja, niecodzienne intensywne doznania.
Daje pewność swojej męskości, potwierdzoną
kontrolą wytrysku.

Pojemność: 100 ml

Najskuteczniejszy spray opóźniający wytrysk na 
poslkim rynku! Użycie daje długą i mocną erekcję, 
lekkie znieczulenie żołędzia, nowe intensywne 
doznania oraz pełną satysfakcję seksualną. 
Potwierdzona kontrola wytrysku.

Pojemność: 15 ml

Chusteczki, które stały się hitem.
Są niezwykle skuteczne, a przy okazji bardzo
łątwe w użyci: wystarczy przetrzeć miejsca intymne. 
Chusteczki przedstawiają efekty jakie są widoczne po 
przejściu całej kuracji.

Pojemność: 6 saszetek



Żel przeznaczony jest dla mężczyzn, którzy nie
osiągają pełnej satysfakcji seksualnej z powodu
słabych i krótkotrwałych erekcji. Opiera się on na
skutecznie dobranych składnikach roślinnyc, które 
sprawią, że Twoja erekcja będzie podtrzymywania 
przez cały czas trwania stosunku.

Pojemność: 100 ml

Intensywne składniki sprayu poprawiają ukrwienie 
członka, dzięki czemu nie tylko będzie twardy i 
gotowy jak nigdy dotąd, ale także będzie bardziej 
odczuwał wszelkie bodźce erotyczne. Nawet do 30 
minut silnej erekcji!

Pojemność: 50 ml

Żele Be Lover są w pełni bezpieczne, antyalergiczne, 
nie uczulają nei powodują podrażnień. Są zrobione
na bazie wody, są jadalne, można ich używać razem z 
prezerwatywami oraz akcesoriami erotycznymi.

Pojemność: 100 ml
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Perfect Bust to innowacyjny, wyjątkowo skuteczny 
preparat pielęgnacyjny do ujędrniania, modelowania 
i rozświetlania biustu, łączący formułę Voluplustm 
oraz masę perłową z naturalnymi wyciągami 
roślinnymi.

Pojemność: 150 ml

Lubrykant powstał specjalnie z myślą o kobietach,
którym zależy na maksymalnym podnieceniu pod-
czas stosunku oraz gwarancji potężnego orgazmu.

Pojemność: 100 ml

LibiSpray powstał specjalnie z myślą o kobietach,
którym zależy na maksymalnym podnieceniu pod-
czas stosunku oraz gwarancji potężnego orgazmu. 
Spray do stosowania doraźnego.

Pojemność: 50 ml



cena hurtowa 

netto
vat

cena detaliczna 

brutto

Twoja        

cena
Twoja marża

60 kaps 77,52 zł 8% 149,90 zł 77,52 zł 93%

60 kaps 100,78 zł 8% 199,90 zł 100,78 zł 98%

90 kaps 87,95 zł 8% 169,90 zł 87,95 zł 93%

60 kaps 64,70 zł 8% 124,90 zł 64,70 zł 93%

15ml krople 24,66 zł 8% 49,90 zł 24,66 zł 102%

100ml krople 49,80 zł 8% 99,90 zł 49,80 zł 101%

4 kaps 31,07 zł 8% 59,90 zł 31,07 zł 93%

4 kaps 31,07 zł 8% 59,90 zł 31,07 zł 93%

60 kaps 62,13 zł 8% 119,90 zł 62,13 zł 93%

30 kaps 41,33 zł 8% 79,90 zł 41,33 zł 93%

30 kaps 41,33 zł 8% 79,90 zł 41,33 zł 93%

cena hurtowa 

netto
vat

cena detaliczna 

brutto
Twoja cena Twoja marża

50ml krem 27,36 zł 23% 59,90 zł 27,36 zł 119%

100ml gel 34,90 zł 23% 84,90 zł 34,90 zł 143%

50ml spray 26,90 zł 23% 59,90 zł 26,90 zł 123%

150ml gel 32,90 zł 23% 79,90 zł 32,90 zł 143%

15ml spray 27,20 zł 23% 59,90 zł 27,20 zł 120%

100ml gel 34,90 zł 23% 79,90 zł 34,90 zł 129%

6 wipes 35,90 zł 23% 79,90 zł 35,90 zł 123%

100ml gel 28,50 zł 23% 59,90 zł 28,50 zł 110%

50ml spray 26,90 zł 23% 59,90 zł 26,90 zł 123%

100ml gel 31,15 zł 23% 69,90 zł 31,15 zł 124%

50ml spray 26,90 zł 23% 59,90 zł 26,90 zł 123%

100ml gel 9,49 zł 23% 19,90 zł 9,49 zł 110%

100ml gel 14,19 zł 23% 29,90 zł 14,19 zł 111%

cena hurtowa 

netto
vat

cena detaliczna 

brutto
Twoja cena Twoja marża

100 ml 84,84 zł 23% 199,90 zł 84,84 zł 136%

100 ml 52,61 zł 23% 119,90 zł 52,61 zł 128%

50 ml 38,76 zł 23% 81,90 zł 38,76 zł 111%

15 ml 28,04 zł 23% 59,90 zł 28,04 zł 114%

7.5 ml 58,14 zł 23% 153,00 zł 58,14 zł 163%

10 ml 47,37 zł 23% 99,90 zł 47,37 zł 111%

15 ml 23,66 zł 23% 49,90 zł 23,66 zł 111%

cena hurtowa 

netto
vat

cena detaliczna 

brutto
Twoja cena Twoja marża

1 kaps 19,90 zł 8% 34,90 zł 19,90 zł 75%

10 kaps 189,90 zł 8% 249,90 zł 189,90 zł 32%

1 kaps 19,90 zł 8% 29,90 zł 19,90 zł 50%

10 kaps 171,34 zł 8% 209,90 zł 171,34 zł 23%

1 kaps 20,40 zł 8% 32,90 zł 20,40 zł 61%

10 kaps 187,53 zł 8% 229,90 zł 187,53 zł 23%

1 kaps 22,40 zł 8% 39,90 zł 22,40 zł 78%

10 kaps 199,00 zł 8% 299,90 zł 199,00 zł 51%

CENNIK

Suplementy - ziołowe ilość

Suplementy - erekcyjne ilość

ilośćKosmetyki intymne

Feromony ilość


