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MAXILONG ŻEL INTYMNY 150 ML
 

cena: 79,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Postać żel

Producent LOVELY LOVERS

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

 Żel intymny MaxiLong z efektem natychmiastowego powiększenia penisa. 

Wydajny i jedwabiście gładki żel nawilżający na bazie wody, nieplamiący. 

L-arginina dzięki swym właściwościom pobudzającym mikrokrążenie w skórze zwiększa napływ krwi do tkanek członka oraz pomaga
zoptymalizować przyswajanie pozostałych składników. 

Unikalne na skalę Europy połączenie składników aktywnych (m.in. L-arginina, żeń-szeń, owies zwyczajny, chmiel zwyczajny, pokrzywa
zwyczajna, mentol) wzmacnia erekcję, a poprzez wzmożony napływ krwi do tkanek, zwiększa rozmiar (długość i obwód) męskiego
członka. 
Dodatek guarany działa pobudzająco i stymulująco. Zapewnia optymalny poślizg zapobiegając otarciom i podrażnieniom. 

W przypadku regularnego stosowania efekt powiększenia jest trwały!

Sposób działania:

Unikalna formuła, łącząca w sobie składniki aktywne m.in. L-arginina, żeń-szeń, owies zwyczajny, chmiel zwyczajny, pokrzywa
zwyczajna, mentol działa natychmiast - w ciągu 10 minut od użycia. Wzmaga mikrokrążenie przez co krew wypełnia tkanki w znacznie
większym stopniu niż ma to miejsce przy normalnym wzwodzie. Efektem ubocznym jest zwiększenie przyjemności. Ponadto guarana
dodaje energii, wzmacnia wzwód, działa pobudzająco oraz usuwa zmęczenie.
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Stosowanie:

Może być stosowany doraźnie, ponieważ efekt jest natychmiastowy. Warto jednak zauważyć, że regularne stosowanie MAXILONG GEL
pozwala zwiększyć rozmiar na stałe - zarówno długość jak i obwód. Jest idealny przy kuracji ektenderami oraz pompkami.

Sposób użycia:

 Przekręcić pompkę do pozycji „OPEN”. Rozprowadzić niewielką ilość żelu na całej długości członka, masując go. Poczekać 10 minut aż
do pełnego wchłonięcia się żelu w skórę. Żel wydajnie nawilża. Może być używany jako lubrykant z prezerwatywą. Przed użyciem
nanieść niewielką ilość żelu na wewnętrzną stronę przedramienia. W razie uczulenia przerwać stosowanie.

Jakie korzyści daje zastosowanie żelu MaxiLong?

 Większy rozmiar (długość i obwód) męskiego członka

 Silniejsza erekcja
 Zwiększa elastyczność skóry
 Intensyfikuje odczuwanie bodźców
 Wielokrotny stosunek (szybsza regeneracja)
 Optymalne nawilżenie stref intymnych
 Dodatkowy zastrzyk energii dzięki Guaranie - jedyny taki środek na rynku

Dodatkowe właściwości preparatu:

 oparty na unikalnym i przebadanym składzie opracowanym przez najlepszych technologów
 testowany dermatologicznie i bezpieczny dla zdrowia
 skuteczny
 zgłoszony do KSIoK (Krajowy System Informowania o Kosmetykach)
 wytwarzany według farmaceutycznego standardu GMP (ang. Good Manufacturing Practice), który zapewnia pełną kontrolę nad
jakością i pochodzeniem surowców
 sprawdzony przez setki zadowolonych klientów
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