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Maxilong Spray intymny spray do masażu penisa 50ml
 

Cena: 57,59 PLN

Opis słownikowy

Gramatura ml

Pojemność 50

Producent Lovely Lovers

Opis produktu
 

Unikalna receptura z efektem powiększenia!

MAXILONG to płyn intymny z efektem natychmiastowego powiększenia penisa. Jako jedyny posiada L-argininę, która pobudza
mikrokrążenie w skórze zwiększając napływ krwi do tkanek członka oraz pomaga zoptymalizować przyswajanie pozostałych
składników. Unikalne na skalę Europy połączenie składników aktywnych (m.in. L-arginina, Żeń-szeń, Avena sativa L, Humulus Lupulus L,
Urtica dioica L, mentol) wzmacnia erekcję, a poprzez wzmożony napływ krwi do tkanek, zwiększa rozmiar (długość i obwód) męskiego
członka. Dodatek guarany działa pobudzająco i stymulująco.

W przypadku regularnego stosowania efekt powiększenia jest trwały!

Idealny podczas ćwiczeń z pompkami i ekstenderami. Zawiera składniki pielęgnujące delikatną skórę oraz zwiększa jej elastyczność -
minimalizując ryzyko obrzęków.

Co możesz zyskać dzięki MAXILONG SPRAY?
- wzmożone mikrokrążenie, dzięki L-argininie – jedyny taki produkt na rynku!
- większy rozmiar (długość i obwód) męskiego członka - natychmiast!
- silniejszą erekcję
- zwiększoną elastyczność skóry
- intensywne odczuwanie bodźców
- wielokrotny stosunek (szybsza regeneracja)
- dodatkowy zastrzyk energii dzięki Guaranie
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Dla kogo?

MAXILONG Spray INNOVATIVE FORMULA jest formułą stworzoną z myślą o wszystkich mężczyznach, którzy nie są usatysfakcjonowani
ze swojego rozmiaru. Można wyróżnić 2 główne rodzaje zastosowania:

DORAŹNE POWIĘKSZENIE: składniki aktywne pobudzają mikrokrążenie przez co penis w stanie erekcji jest dłuższy i przede wszystkim
grubszy
WSPIERANIE POMPEK i EKSTENDERÓW: płyn jest idealnym uzupełnieniem ćwiczeń pompkami próżniowymi, wodnymi oraz
ekstenderami. Stosując regularnie przyspiesza efekt ich działania

Sprawdzony preparat powiększający dla mężczyzn

Produkt z serii MAXILONG od LOVELY LOVERS został wyróżniony w kwietniowym wydaniu magazynu PLAYBOY w dziale 
PROMOCJA/IMPULSY: WIĘKSZY ROZMIAR. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie bogata lista składników aktywnych zawartych zarówno w
żelu jak i wygodnym spray'u.

BESTSELLER wśród preparatów na powiększenie penisa!

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

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

W jaki sposób MAXILONG SPRAY natychmiast zwiększa długość i obwód męskiego członka?

MAXILONG to jedyny środek zawierający L-argininę, która w połączeniu z pozostałym składnikami aktywnymi jak m.in. żeń-szeń, owies
zwyczajny, chmiel zwyczajny, pokrzywa zwyczajna, mentol działa natychmiast - w ciągu kilku 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.

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

Jak działa L-ARGININA?
Składnik ten wzbogacił recepturę MAXILONG SPRAY przede wszystkim ze względu na udowodnione właściwości pobudzające
mikrokrążenie w skórze, które zwiększa napływ krwi do tkanek członka. Przy okazji zwiększa satysfakcję z silniejszego i łatwiej
osiągalnego wzwodu. L-arginina jest aminokwasem pełniącym funkcję regulatora ciśnienia krwi. Dzięki zbadanym właściwościom
pobudza mikrokrążenie (zwiększając przepływ krwi w naczyniach krwionośnych stref intymnych) oraz pomaga w efektywnym
przyswajaniu składników odżywczych. Dlatego potęguje działanie wyciągu z żeń-szenia, guarany, czy chmielu. L-arginina zwiększa
produkcję oraz warunkuje syntezę tlenku azotu – neuroprzekaźnika kluczowego dla prawidłowej fizjologii u mężczyzn. Prawidłowa
synteza NO intensyfikuje wrażliwość na stymulację znacząco zwiększając napływ krwi. Dlatego L-arginina jest jedną z najważniejszych
substancji aktywnych płynu intymnego MAXILONG wyraźnie podnosząc jakość życia seksualnego

Jak działa wyciąg z ŻEŃ-SZENIA (Ginseng root extract)?
Wyciąg z żeń-szenia jest 4-krotnie silniejszy od formy suszonej. Ekstrakt z korzenia żeń-szenia w przypadku użycia zewnętrznego
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stymuluje odnowę tkanek oraz przywraca skórze równowagę fizjologiczną. Ponadto dodaje energii i wspomaga proces regeneracji.
Usuwa uczucie zmęczenia. Ma działanie wzmacniające.

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 OWIES ZWYCZAJNY (Avena sativa L.)?
Ze względu na wysoką zawartość rozpuszczalnej krzemionki w liściach usuwa stany zapalne i choroby skóry. Dzięki zawartości saponin,
flawonoidów, alkaloidy, karotenu, związków steroidowych oraz witamin witaminy B1, B2, D, E odznacza się wielokierunkowym
korzystnym działaniem. Działa nawilżająco-łagodząco oraz ochronnie. Zapobiega podrażnieniom oraz działa wzmacniająco na mięśnie
kegla i prostatę. Wspomaga naturalne procesy regeneracyjne.

Jak działa CHMIEL ZWYCZAJNY (Humulus Lupulus L.)?
Chmiel dzięki dużej zawartości witamin i związków mineralnych głęboko odżywia oraz ma działanie ujędrniające. Opóźnia procesy
starzenia się skóry wspierając naturalne procesy odnowy. Ma działanie bakteriobójcze przez co łagodzi podrażnienia.

Jak działa MENTOL (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.

Jak działa POKRZYWA ZWYCZAJNA (Urtica dioica L.)?
Pokrzywa jest wykorzystywana w lecznictwie przy schorzeniach skóry, pielęgnacji włosów oraz chorobach układu krwionośnego.
Zwiększa ilość czerwonych krwinek. Używana miejscowo sprzyja gojeniu się ran, czyraków i wrzodów. Ponadto wyciąg z korzenia
wspomaga leczenie łagodnego przerostu prostaty. Działa wzmacniająco oraz stymuluje przemianę materii.

Płyn na bazie wody

MAXILONG 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: Przed użyciem wstrząsnąć. 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: Produkt naturalnie mętny – jest to spowodowane wysoką zawartością składników aktywnych.

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
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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:

• 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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