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Delay Spray mocny spray wydłużający czas trwania stosunku
50ml
 

Cena: 57,59 PLN

Opis słownikowy

Gramatura ml

Pojemność 50

Producent Lovely Lovers

Opis produktu
 

Najsilniejszy legalny na rynku dodatkowo wzbogacony o guaranę i kofeinę!

Płyn wydłużający czas trwania stosunku. Idealny w przypadku problemu z przedwczesnym wytryskiem. Optymalne połączenie
składników aktywnych podnosi możliwość kontroli nad wytryskiem, wydłużając czas trwania stosunku. Ekstrakt z liści mentha piperita,
menthol, olejek peppermint  niwelują nadmiernie intensywne bodźce. Jednak DELAY SPRAY jako jedyny z dostępnych preparatów nie
zmniejsza odczuwanej przyjemności! Przeciwnie, dodatek guarany i kofeiny działa pobudzająco i dodaje energii. Ponadto ekstrakt z
miłorzębu japońskiego zwiększa napływ krwi do miejsc intymnych, wzmacniając wzwód. Niepowtarzalny skład pozwala zażegnać
problem przedwczesnego wytrysku oraz zaskoczyć partnerkę dodatkowymi siłami.

Co możesz zyskać dzięki DELAY SPRAY?
- Kontrola czasu trwania stosunku
- Silniejsza erekcja
- Efekt znieczulenia (bez efektu osłabienia wzwodu)
- Wielokrotny stosunek (szybsza regeneracja)
- Dodatkowy zastrzyk energii dzięki Guaranie i Kofeinie - jedyny taki środek na rynku!

Dla kogo?

Lovely Lovers DELAY Spray jest formułą stworzoną z myślą o mężczyznach, których nie satysfakcjonuje czas trwania stosunki. Jednak
można wyróżnić 2 typy mężczyzn, którzy będą najbardziej zadowoleni z działania:
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"KRÓTKO-DYSTANSOWIEC" jeżeli dochodzisz zdecydowanie za szybko (poniżej 5 minut) to DELAY SPRAY pozwoli Ci kontrolować
moment kiedy kończysz
"MARATOŃCZYK" Jeśli nie masz problemów z przedwczesnym wytryskiem, ale chciałbyś kochać się nawet o 30 minut dłużej to
składniki aktywne zawarte w Lovely Lovers DELAY Spray zdecydowanie ułatwią Ci osiągnięcie tego wyniku

UWAGA:

Płyn jest bardzo silny, dlatego wystarczy tylko kilka psiknięć. Ponadto ona nie musi wiedzieć, że go używasz. Wystarczy użyć spray'u na
kilka minut przed stosunkiem i zadziwić partnerkę. To dlatego jest to jeden z najchętniej wybieranych produktów z całej serii Lovely
Lovers.

BESTSELLER wśród preparatów na przedwczesny wytrysk!

Produkty LOVELY LOVERS DELAY SPRAY 50ml & GEL 150ml są najchętniej wybieranymi preparatami w swojej kategorii. Nie byłoby to
możliwe, gdyby nie setki zadowolonych  klientów. Dlatego seria LL DELAY została oznaczona certyfikatem "Nr 1 sprzedaży" w kategorii:
OPÓŹNIENIE WYTRYSKU. Zasłużyły na to miano, dzięki najwyższej sprzedaży oraz pochlebnym opiniom kupujących. Dziękujemy!

Wybierając LOVELY LOVERS masz pewność, że produkt jest:
- oparty na unikalnym i przebadanym składzie opracowanym przez najlepszych technologów
- testowany dermatologicznie i bezpieczny dla zdrowia
- skuteczny co potwierdza LAUR KONSUMENTA - ODKRYCIE ROKU 2014!
- najwyższej jakości co potwierdza zwycięstwo w ZŁOTEJ SIÓDEMCE branży kosmetycznej 2015
- zarejestrowany w CPNP (Cosmetic Products Notification Portal)
- wytwarzany według farmaceutycznego standardu GMP (ang. Good Manufacturing Practice)
- sprawdzony przez tysiące zadowolonych klientów

Dlaczego DELAY SPRAY pomaga mężczyznom wydłużyć czas trwania stosunku?

Unikalna formuła, łącząca w sobie składniki aktywne m.in. miłorząb japoński, menthol, olejek peppermint oraz ekstrakt z liści mentha
piperita, działa znieczulająco na członka, przez co bodźce nie są nadmiernie intensywne – co jest najczęstszą przyczyną
przedwczesnego wytrysku. Jednak nie zmniejsza odczuwanej przyjemności. Przeciwnie, dodatek guarana i kofeiny dodaje energii,
wzmacnia wzwód, działa pobudzająco oraz usuwa zmęczenie. Ekstrakt z miłorzębu japońskiego dodatkowo zwiększa napływ krwi to
miejsc intymnych - wzmacniając wzwód. Pozwalając jeszcze dłużej cieszyć się ze stosunku, którego czas można kontrolować. Ponadto
przyspiesza on regenerację po stosunku ułatwiając odbycie kilku stosunków pod rząd.

Może być stosowany doraźnie, ponieważ efekt jest natychmiastowy. Warto jednak zauważyć, że regularne stosowanie DELAY SPRAY
pozwala na stałe pozbyć się problemu przedwczesnego wytrysku i nauczyć się kontroli pozwalającej decydować o czasie trwania
stosunku.

Jak działa GUARANA (Paullinia Cupana)?

Guarana odpowiada za zwiększenie wydatków energetycznych zmniejszając uczucie zmęczenia. Owoc guarany zawiera nawet do 8%
kofeiny oraz witaminę B3 (niacynę). Co więcej, wyciąg z owocu Paullinia Cupana działa stymulująco i pobudzająco.

Jak działa KOFEINA (Caffeine)?

Kofeina przyczynia się do zwiększenia wydolności fizycznej podczas krótkotrwałego wysiłku o wysokiej intensywności. Ponadto
zwiększa wytrzymałość zmniejszając stopień odczuwania zmęczenia. Dodatkowo poprzez miejscowe podwyższenie ciśnienia krwi w
ciałach jamistych przyczynia się do łatwiejszego osiągnięcia pełnego wzwodu. Pobudza mikrokrążenie, przyspiesza metabolizm
komórkowy w skórze.

Jak działa MIŁORZĄB JAPOŃSKI(Gingko Biloba)

Miłorząb japoński, zwany też dwuklapowym, przyczynia się do poprawy ukrwienia naczyń krwionośnych ułatwiając transport tlenu oraz
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składników odżywczych. Ma działanie antyoksydacyjne oraz chroni komórki przed procesem starzenia się.

Jak działa MENTHOL?

Mentol ma działanie odświeżające, kojąco-łagodzące podrażnienia oraz przeciwzapalnie. Przyczynia się do wstrzymania rozwoju
mikroorganizmów. Poprzez oddziaływanie na receptory w skórze daje uczucie świeżości. Daje uczucie chłodu.

Jak działa OLEJEK PEPPERMINT?

Olejek Peppermint ma działanie łagodzące oraz delikatnie znieczulające.

Jak działa EKSTRAKT Z LIŚCI MENTHA PIPERITA?

Ekstrakt z liści Mentha Piperita daje uczucie chłodu, ponieważ oddziałuje na receptory w skórze. Jest stosowany również jako środek
hamujący rozwój mikroorganizmów.

Płyn na bazie wody

Lovely Lovers DELAY Spray to płyn intymny stworzony na bazie wody, dzięki czemu jest w pełni bezpieczny dla skóry i nie wywołuje
uczuleń. Ponadto nie pozostawia plam oraz może być stosowany z prezerwatywami oraz akcesoriami erotycznymi.

SPOSÓB UŻYCIA: Wstrząsnąć przed użyciem. Psiknąć 2-3 razy  na całej długości członka, masując go. Poczekać 2 minuty aż do
pełnego wchłonięcia się płynu w skórę. Może być stosowany z prezerwatywą.

UWAGA: Z uwagi na wysokie stężenie składników aktywnych możliwa jest delikatna mętność płynu. Preparat jest bardzo silny.
Wystarczy tylko kilka doz.

NOWA PERŁOWA SERIA = Farmaceutyczna butelka

Najnowszą edycję produktów LOVELY LOVERS wyróżniają specjalne perłowe butelki z certyfikatem ISO 9001, ISO 15378 i ISO 15593.
Dzięki temu spełniają one wyśrubowane normy opakowań produktów leczniczych i Dobrej Praktyk Wytwarzania (GMP).

Zalety zastosowanego perłowego materiału PET:
- grube ścianki odpowiadają za odpowiednią temperaturę produktu wewnątrz (latem ograniczają nagrzewanie masy, a zimą zapobiegają
nadmiernemu wychłodzeniu)
- perłowa powłoka odbija promienie UV,
- odporny na mechaniczne uszkodzenia.

Gwarantuje to wymaganą stabilizację produktu i składników aktywnych w nim zawartych. Dodatkowo dzięki zastosowaniu wysokiej
jakości precyzyjnego dozownika można dokładnie dozować ilość płynu.

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 życia intymnego. Wszystkie produkty są przetestowane dermatologicznie, wyprodukowane wedle
farmaceutycznych norm GMP (ang. Good Manufacturing Practice) oraz zarejestrowane w KSIoK (Krajowy System Informowania o
Kosmetykach) / CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) / GIS (Główny Inspektorat Sanitarny). Najwyższe standardy kontroli nad
jakością i pochodzeniem surowców dają konsumentom pewność najwyższej jakości produktu i skuteczności 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:
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• 1-sze 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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