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USO TÓPICO

FORMAS DE APRESENTAÇÃO
Frasco plástico contendo 50 g e 70 g

K-SEX HOT é um gel lubrificante que promove sensação extra de aquecimento e maior 
sensibilidade na região íntima, podendo variar de acordo com a reação de cada indivíduo. 
K-SEX HOT é hipoalergênico, dermatologicamente e ginecologicamente testado, livre de 
fragrâncias e corantes, não é gorduroso, é solúvel em água por isso não mancha a roupa, 
fácil de remover.

INDICAÇÃO:
Alívio dos efeitos causados pela secura vaginal e aumento da sensibilidade na região 
íntima, com sensação extra de aquecimento.

MODO DE USO: Uso tópico. Aplicar a quantidade desejada diretamente sobre a área a 
ser lubrificada.

FUNDAMENTOS DO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO:   
A lubrificação vaginal é um processo natural feminino, proveniente de estímulos nos 
órgãos íntimos, sendo uma preparação do corpo para o ato sexual. Entretanto, em algumas 
mulheres ocorre a ausência desta lubrificação natural, gerando desconforto durante a 
relação. Através de sua formulação, K-SEX HOT além de lubrificar, promove uma 
sensação de aquecimento, quando em contato com a pele e mucosas, sob fricção.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E 
ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

SENSAÇÃO EXTRA DE
AQUECIMENTO
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 • O produto não deve ser usado por pessoas que sejam sensíveis aos componentes 
da fórmula.
 • Raramente ocorre dor, irritação ou qualquer outra reação desfavorável. Caso 
verifique reação alérgica ou desconforto suspenda o uso do produto e consulte seu médico.
 • Este produto deve ser mantido fora do alcance de crianças.
 • Ao contrário de outros lubrificantes à base de derivados de petróleo (vaselina), 
K-SEX HOT não danifica o látex. 
 • Pode ser aplicado diretamente sobre o órgão genital e também sobre o 
preservativo.
 • Mantenha a embalagem fechada após o uso.

COMPOSIÇÃO: 
hidroxipropilcelulose, macrogol, ácido láctico, metilparabeno, propilparabeno e 
propilenoglicol.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 
Durante armazenamento e transporte, K-SEX HOT deve ser mantido na sua embalagem 
original e conservado em temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C 

O PRAZO DE VALIDADE ESTÁ IMPRESSO NA EMBALAGEM INTERNA E 
EMBALAGEM EXTERNA (CARTUCHO).

APÓS ESTE PRAZO, NÃO USE O PRODUTO

Cadastro ANVISA no: 80424149002

Lote, data de fabricação 
e prazo de validade: vide cartucho

Detentor de Registro:
União Química Farmacêutica Nacional S/A

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90
Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-000 - SAC 0800 11 1559

CNPJ: 60.665.981/0001-18 - Indústria Brasileira
Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krencas

 CRF SP Nº 49.136

Fabricado por:
Anovis Industrial Farmacêutica Ltda

Av. Ibirama, 518 - parte - Bairro Jardim Pirajussara
Taboão da Serra - SP - CEP 06785-300

CNPJ 19.426.695/0001-04
Indústria Brasileira




