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Libido Therapy zwiększa poziom libido suplement diety 30
kapsułek
 

Cena: 56,89 PLN

Opis słownikowy

Forma podania kapsułki

Gramatura sztuka

Pojemność 30

Producent Sexual Health Series

Płeć damski

Rodzaj pozostałe

Opis produktu
 

Libido therapy™ to zupełnie nowy suplement na polskim rynku, mimo, że na rynku znajduję się krótki czas, bo dopiero 2 lata. To już
zyskał ogromną popularność, dzięki swojej skuteczności. Nasz produkt jest polecany przez klientki z całego świata. Przetestowały go
miliony kobiet, z rewelacyjnym skutkiem. Libido therapy™ to jedyny tak skuteczny i dający efekty na stałe suplement diety.

Nagrody i wyróżnienia:

LAUR KONSUMENTA

Pragniemy poinformować, że wszystkie produkty marki Sexual Health Series zostały wyróżnione nie tylko przez szerokie grono
specjalistów zajmujących się tematyką dotyczącą intymnych suplementów diety ale przede wszystkim zostały docenione i
nagrodzone Laurem Konsumenta otrzymując tytuł 'Odkrycie Roku', który potwierdza zadowolenie klientów ze stosowania produktów
marki Sexual Health Series w tym także produktu Libido therapy™.

HACCP I ISO 22000

Libido therapy™ to produkt najwyższej jakości. Składniki ziołowe wchodzące w jego skład są pozyskiwane z ziół uprawianych
organicznie. Odpowiednia uprawa, zbiór i obróbka, zgodna z wymogami ISO 22000, normami HACCP i Holenderskim systemem
gwarancyjnym dla suplementów diety NZVT daje Ci pewność, że to produkt najwyższej jakości. Libido therapy™ jest bezpieczny, jego
składniki są naturalnego pochodzenia. 

Unikalna formuła Libido therapy™:

Libido therapy™ to idealnie dobrane proporcje aktywnych składników zwiększających Twoje osiągnięcia seksualne. Cała tajemnica
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skuteczności to skład oparty na ziołowych komponentach, które sprawiają, że jest to najbezpieczniejszy a zarazem najskuteczniejszy
suplement diety na libido. Dzięki spójności wszystkich składników Libido therapy™ zlikwiduje problem z odczuwaniem satysfakcji ze
zbliżeń raz na zawsze!

• Beta vulgaris L
• L-Arginina
• Tribulus terrestris
• Crocus sativus
• Niacin
• Ginkgo biloba   

Działanie Libido therapy™:

Libido therapy™ to produkt stworzony dla kobiet, które pragną poprawić jakość swojego życia erotycznego. To suplement diety,
który pomaga poprawić ukrwienie pochwy, uregulować gospodarkę hormonalną, zwiększyć popęd seksualny i ułatwić Ci rozluźnienie
się. Pamiętaj, że mimo iż suplement reguluje gospodarkę hormonalną, sam nie zawiera hormonów! 
Libido therapy™ to w pełni naturalny suplement diety, oparty o ziołowe składniki, co oznacza, że nie zawiera hormonów. Jest to produkt
nowej generacji, którego komponenty wzmacniają swoje działanie nawzajem. Znane są ze swoich właściwości zwiększających pociąg
seksualny i rozluźniających, co umożliwi Ci znaczny wzrost odczuwania przyjemności z aktywności seksualnej.
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