Lemon Sex Shop Łódź
ul. Kilińskiego Jana 20 Łódź
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kontakt
akcesoria erotyczne
potencja libido
powiększanie penisa
bielizna
filmy dvd
sado maso

Sex Shop Łódź Lemon CENTRUM EROTYCZNE
ADRES
Łódź ul. Kilińskiego Jana 20
/ pomiędzy ul. Rewolucji 1905r i Pomorską /

Wstęp od 18
lat, sex shop
czynny:
Poniedziałek
10 - 18
Wtorek 10 18
Środa 10 - 18
Czwartek 10
- 18
Piątek 10 18
Sobota 10 14
Niedziela
zamknięte

Dlaczego warto odwiedzić nasz sklep w Łodzi?
Przy wyborze sex shopu w którym chcemy dokonać udanego zakupu powinniśmy uwzględnić kilka
aspektów które mogą mieć kluczowy wpływ na trafny wybór produktu którego potrzebujemy.
Nasz sex shop istnieje ponad 11 lat więc obsługa orientuje się doskonale w potrzebach, preferencjach
jakościowych i cenowych mieszkańców Łodzi i okolic.
W OFERCIE PONAD 500 PRODUKTÓW W RÓŻNYCH PRZEDZIAŁACH
CENOWYCH ORAZ ATRAKCYJNE WYPRZEDAŻE.
Pozytywne opinie stałych klientów utwierdziły nas w przekonaniu że jesteśmy najlepszym
sklepem tego typu w Łodzi. Oferujemy szeroki wybór akcesoriów erotycznych począwszy od
kulek gejszy, stymulatorów, masażerów a skończywszy na wibratorach i dildo. Polecamy
również seksowną bieliznę, gry towarzyskie, filmy dvd, suplementy diety, kremy.
Gwarantujemy doświadczoną, profesjonalną obsługę w języku polskim oraz
angielskim z wieloletnim doświadczeniem w branży. Dopasujemy najlepszy
produkt do wymagań klienta. Ciągłe szkolenia, uczestnictwo w targach w

zachodniej Europie, skłania nas do wprowadzania w naszym sex shopie coraz to
nowych interesujących produktów oraz nawiązywania współpracy z firmami które nie były wcześniej widoczne w
Polsce a tym bardziej w Łodzi.
Pełna satysfakcja z zakupów jest naszym priorytetem.
Z Poważaniem Grupa red20.pl
szukasz prezentu? u nas znajdziesz najlepsze pomysły na: gwiazdkowy, ślubny, na wieczór
kawalerski i panieński, urodzinowy, imieninowy, niespodziewany, na każdą okazję i dowcip, dzień
kobiet, walentynki,

Best Sex Shop in Lodz group Red20.pl address: Lodz ul. Jana Kilińskiego 20
Only for adult, sex shop open: Monday 10 - 18 Tuesday 10 - 18 Wednesday 10 - 18 Thursday 10 - 18
Friday 10 - 18 Saturday 10 - 14 Sunday closed
Why visit our shop in Lodz?
When choosing a sex shop in which you want to make your purchase should take into account several
aspects that may have a crucial impact on the good choice of product you need. Our sex shop has been in
existence for over 11 years so service well versed in the needs, preferences, quality and price of
inhabitants of Lodz and the surrounding area. We offer over 500 PRODUCT SALES
different price ranges. Positive feedback regular customers confirmed our belief that we are
the best store of its kind in Lodz. We offer a wide range of sex toys from balls Geisha,
stimulators, massagers and ending with vibrators and dildos. We also recommend sexy
lingerie, games, DVD movies and diet supplements and creams. We guarantee an
experienced, professional service in Polish and English with many years of experience. We
will match the best product to the customer's requirements. Full satisfaction of shopping is
our priority. Sincerely Group red20.pl
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