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BigSize suplement diety na powiększenie penisa 65 kapsułek
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Forma podania kapsułki

Gramatura sztuka

Pojemność 65

Producent Love Stim

Płeć męski

Rodzaj pozostałe

Opis produktu
 

BigSize to kolejny już produkt dla mężczyzn nagrodzonej laurem konsumenta marki LoveStim

Od teraz 1 kapsułka dziennie zastąpi Ci wszystkie suplementy i preparaty na potencję oraz powiększenie członka, jakie do tej pory
stosowałeś. To opłacalne, zdrowe i wyjątkowo skuteczne rozwiązanie wszelkich problemów seksualnych.

Masz dość nic nie wartych preparatów, w których dobra była tylko reklama? My też! Dlatego znaleźliśmy dla Ciebie BigSize!

Przekonaj się, jak bez wysiłku osiągnąć:
• dłuższą i silniejszą erekcję,
• wyraźne powiększenie penisa,
• silniejsze odczuwanie przyjemności seksualnej,
• wzrost libido,
• przypływ energii i witalności.

Konkretne składniki = konkretny efekt

Dlatego, szukając skutecznego sposobu na potencję, zostały ze sobą połączone składniki znane od wieków i uzyskany został
najmocniejszy możliwy efekt.

Dlaczego Twoja partnerka kupiłaby dla Ciebie BigSize?

Silniejsza i dłuższa erekcja to większa radość z seksu, bez przykrych niespodzianek.

Wzmocnienie erekcji i powiększenie penisa, związane z silniejszym napływem krwi do znajdujących się w nim naczyń krwionośnych,
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oznacza także lepszą penetrację i mocniejsze doznania dla Was obojga.

Zwiększenie Twojej sprawności seksualnej, większa energia i witalność, a także eliminacja skutków codziennego zmęczenia i stresu
sprawiają, że wasze życie seksualne uzyskuje zupełnie nieznaną Wam dotychczas jakość!

Dzięki BigSize dbasz nie tylko o potencję seksualną, ale także o zdrowie. Unikalne, starannie wyselekcjonowane składniki suplementu
chronią Cię przed przerostem prostaty, a nawet wspomagają, jeśli cierpisz na łagodny przerost gruczołu krokowego.

BigSize to kompozycja naturalnych składników.

Zawarte w nim wyciągi i ekstrakty, m. in. z żeń-szenia, dyni i palmy sabałowej, wpływają korzystnie na cały Twój organizm. Poprawiają
krążenie, eliminują zmęczenie, a także działają wzmacniająco. Od teraz, poprawiając potencję, możesz zadbać jednocześnie o zdrowie,
by jeszcze dłużej cieszyć się znakomitym samopoczuciem – nie tylko w sypialni.

Suplement BigSize jak inne produkty marki LoveStim zabezpieczony jest numerowanym hologramem gwarantującym autentyczność
żelu. Produkty LoveStim to pewność produktów z najwyższej półki, produktów doskonałej jakości. Dowodem na to jest laur konsumenta
przyznany marce LoveStim.

Sposób użycia: BigSize można używać na 2 sposoby: Przyjmować 2 kapsułki 1 godzinę przed planowanym stosunkiem, w celu
poprawienia ogólnej witalności. Przyjmować 1 kapsułkę rano w czasie posiłku.
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