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BeMine Fragrance Man skoncentrowane feromony dla
mężczyzn 10ml
 

Cena: 67,19 PLN

Opis słownikowy

Gramatura ml

Pojemność 10

Producent Lovely Lovers

Opis produktu
 

Lovely Lovers BEMINE FRAGRANCE MAN - Skoncentrowane feromony dla mężczyzn wzbogacone męską nutą zapachową

Czym jest koncentrat feromonów i jak działa?

Feromony to naturalne substancje, które w sposób niewidoczny dla zmysłu wzroku wpływają na podświadomość:
- zwiększając zainteresowanie u kobiet pobudzając i koncentrując ich uwagę na mężczyźnie
- budując aurę dominacji wokół mężczyzny

Skoncentrowana forma i odpowiednie proporcje tzw. "atraktantów zapachowych" dodatkowo wspomagają efektywność feromonów,
które wytwarza każdy z nas. Proces ten jest bardzo dobrze widoczny w świecie zwierząt, a teraz dzięki zdobyczom technologii możemy
korzystać z tej wiedzy na co dzień.

MiastoKobiet mówi o BEMINE

W walentynkowym numerze prestiżowego magazynu MiastoKobiet w dziale "Rozkosz dla dwojga: SKONCENTROWANE NA TOBIE"
można przeczytać o serii LOVELY LOVERS BEMINE. 

Dla kogo?
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BEMINE FRAGRANCE MAN od LOVELY LOVERS to koncentrat feromonów dla każdego mężczyzny, który chce świadomie wykorzystać
ich działanie. Można wyróżnić aż 4 główne cele, których osiągnięcie stanie się łatwiejsze:

1)  ATRAKCYJNOŚĆ i FLIRT dzięki działaniu na podświadomość kobiet staniesz się bardziej atrakcyjny w ich oczach, przez co Twój
podryw ma większe szanse na sukces!
2) KONTAKTY MIĘDZYLUDZKIE atraktanty zapachowe mają wpływ na przychylność ludzi z którymi przebywasz. Ułatwia to codzienne
kontakty towarzyskie jak i służbowe.
3) EFEKTY W PRACY po zastosowaniu męskich feromonów będziesz odbierany jako partner godny zaufania. Zdobyta charyzma i
autorytet są nieocenione podczas pracy polegającej np. na zarządzaniu pracownikami, kontakcie z klientem czy podczas negocjacji z
szefem o podwyżkę.
4)  SAMIEC ALFA feromony zwiększają pewność siebie przez co łatwiej o dominację w grupie oraz zwiększoną podatność
towarzyszy/towarzyszek na nasze sugestie.

Sprawdzona receptura "INTENSE Pheromones"  - 1 miejsce!

Efektywność działania feromonów zależy przede wszystkim od ich koncentracji oraz optymalnych proporcji, która jest pilnie strzeżoną
tajemnicą producenta. Finalna nuta zapachowa jest wynikiem połączenia nut drzewnych z kwiatowymi wzbogaconych o akcenty
balsamiczne. Potwierdzeniem zadowolenia klientów jest fakt, że marka LOVELY LOVERS zajęłą 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie
"LAUR KONSUMENTA - ODKRYCIE ROKU 2014". Jest to konsumencki projekt, który każdego roku wyłania najbardziej popularne, nowe i
innowacyjne marki w swoich kategoriach. LOVELY LOVERS może się poszczycić wygraną w kategorii: "preparaty intymne". 

Zwycięzca konkursu:
ZŁOTA SIÓDEMKA branży kosmetycznej 2015

ZŁOTA SIÓDEMKA Branży kosmetycznej 2015 to ogólnopolski konkurs organizowany przez TVEXPO na łamach TVP2 oraz POLSAT
CAFE, gdzie produkty LOVELY LOVERS zostały uznane za najlepszej jakość kosmetyki intymne wygrywając tegoroczną edycję w
kategorii "żele i spray'e intymne".

Nuty zapachowe BEMINE FRAGRANCE MAN:
NUTY GŁOWY: grejpfrut, nuty morskie, bergamotka
NUTY SERCA: wetyweria, drzewo cedrowe, jaśmin
NUTY BAZY:  mech dębowy, drzewo gwajakowe, bursztyn

Dlaczego feromony mogą ułatwić podryw i dominację w grupie?

Jest to przede wszystkim zasługa wysokiej koncentracji feromonów. Dzięki temu są one szybko odbierane przez otaczające nas osoby.
Efekt utrzymuje się nawet do 12 godzin. Oprócz wspomnianego silnego stężenia feromonów do receptury BEMINE FRAGRANCE zostały
dodane typowo męskie nuty zapachowe, które poza atrakcyjnym zapachem pomagają stopniowo uwalniać się związkom
feromonowym, aby efekt ich działania trwał jak najdłużej.

Czy tak silne feromony są bezpieczne?

Tak, BEMINE przeszły szereg badań, które potwierdziły bezpieczeństwo ich stosowania mimo wyjątkowo wysokiej koncentracji. Ponadto
formuła została opracowana by zminimalizować pozostawianie śladów na ubraniach czy pościeli, dzięki czemu jest niewidoczna dla
oka. Choć w przypadku białych materiałów warto zrobić test przed aplikacją większej ilości.

SPOSÓB UŻYCIA:

Flakon 10ml starcza na bardzo długo, ponieważ jest to koncentrat. Dzięki wysokiemu stężeniu wystarczy nanieść kilka doz (3-4 krople)
przy użyciu wygodnego zakraplacza.

Najlepszym miejscem do aplikacji są punkty pulsowe znajdujące się po bokach i z tyłu szyi, za uszami, na torsie, na nadgarstkach czy
ramionach. Są to najlepiej ukrwione (a przez to ciepłe) rejony na ciele człowieka. To właśnie na nich atraktanty zapachowe są najbardziej
efektywne uzyskując maksymalną projekcję. Chcąc uzyskać efekt "ogonu atraktantów" ciągnący się za nami najlepiej zaaplikować
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podwójną dawkę na skórę z tyłu głowy. Można też nanieść na pościel, czy inne miejsce, gdzie chcemy aby w powietrzu unosiły się
feromony.

Przechowywanie: nie zaleca się trzymania flakonu w łazience (duże amplitudy temperatury i wilgoć) oraz w nasłonecznionych
miejscach, dlatego najlepszym miejscem jest zamknięta szafka np. w garderobie.

Trwałość: testy wykazały do 12h uwalniania atraktantów

Jak wydłużyć trwałość?

• odpowiednie przygotowanie skóry - aby uzyskać maksymalną trwałość na skórze należy przygotować ją na przyjęcie zapachu.
Otwarte pory skóry najlepiej przyjmują zapach. Dlatego polecamy nanieść BEMINE PURE na osuszoną skórę od razu po ciepłej kąpieli.
Dodatkowo, aby wzmocnić trwałość i "zamknąć" atraktanty na naszej skórze można w tym celu użyć kremu czy mleczka do skóry w
miejscu aplikacji.
• nośnik zapachu - można też wydłużyć czas w którym atraktanty zapachowe są odczuwalne, jednak kosztem niższej projekcji przez co
będą odczuwalne dopiero z bliższej odległości niż w przypadku aplikacji na punkty pulsowe na ludzkiej skórze. Takimi miejscami są:
- części garderoby (np. kołnierzyk, mankiety)
- włosy
- pościel, dywaniki w samochodzie lub inne miejsce gdzie chcemy, aby w powietrzu unosiły się feromony

Przed pierwszym użyciem na ubraniu: najlepiej zrobić test na niewidocznej części materiału, ponieważ mimo nieplamiącej formuły - z
uwagi na wysoką koncentrację produktu - mogą powstać delikatne zabarwienia na jasnych materiałach.

LOVELY LOVERS – the Art of Love

Marka LOVELY LOVERS jest efektem pracy specjalistów z całej Europy. Technolodzy za cel postawili sobie stworzenie unikalnych i
skutecznych formuł w przystępnej cenie. Dzięki temu powstała linia kosmetyków i suplementów diety dla wymagających odbiorców
ceniących sobie najwyższą jakość zmysłowej sfery dnia codziennego. Wszystkie produkty są przetestowane dermatologicznie,
wyprodukowane wedle farmaceutycznych norm GMP (ang. Good Manufacturing Practice) oraz zarejestrowane w CPNP (Cosmetic
Products Notification Portal). Najwyższe standardy kontroli nad jakością i pochodzeniem surowców dają konsumentom pewność
jakości i skuteczności produktów potwierdzonej testami i opiniami zadowolonych Klientów. Potwierdza to przyznana marce LOVELY
LOVERS nagroda za zajęcie 1 miejsca w plebiscycie LAUR KONSUMENTA - ODKRYCIE ROKU 2014 w kategorii "preparaty intymne" oraz
wygrana w ZŁOTEJ SIÓDEMCE branży kosmetycznej 2015.

Potwierdzają to przyznane nagrody:

• 1 miejsce w plebiscycie LAUR KONSUMENTA - ODKRYCIE ROKU 2014 w kategorii "preparaty intymne"
CERTYFIKAT nr LO 02/04/2014 dla LOVELY LOVERS
• Wygrana w ZŁOTEJ SIÓDEMCE Branży kosmetycznej 2015
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