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Orgasm Control suplement diety na opóźnienie wytrysku 60
kapsułek
 

Cena: 94,53 PLN

Opis słownikowy

Forma podania kapsułki

Gramatura sztuka

Pojemność 60

Producent Sexual Health Series

Płeć męski

Rodzaj pozostałe

Opis produktu
 

Orgasm Control™ to suplement diety uznanej marki Sexual Health Series, który na rynku istnieje już od ponad 10 lat. Przez ten czas
zyskał sobie wielu zadowolonych klientów na całym świecie. Skład Orgasm Control™ to kompozycja 13 ziół, dających niesamowite
efekty a zarazem w pełni bezpieczna.

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 Orgasm Control™.

HACCP I ISO 22000

Orgasm Control™ 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. Orgasm Control™ jest bezpieczny, jego
składniki są naturalnego pochodzenia. 

Unikalna formuła Orgasm Control™:

Orgasm Control™ powstał w wyniku połączenia tradycyjnej wiedzy o leczniczych roślinach z najnowszymi odkryciami z dziedziny
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medycyny, seksuologi i fizjologii człowieka. To efekt wieloletnich doświadczeń w pomocy, zapobieganiu i terapii zaburzeń wzwodu.

Niezwykła kombinacja naturalnych składników, witamin i minerałów sprawia, że Orgasm Control™ działa wielopłaszczyznowo.
Orgasm Control™ zawiera składniki zwiększające wytrzymałość na wysiłek, nie tylko związany z aktywnością seksualną. Po prostu
odczujesz, znaczną poprawę kondycji i przypływ witalności. Naturalne związki wspomagają układ krwionośny, moczowo płciowy oraz
nerwowy i hormonalny.

- Biotyna (Vitamin B7)
- Ashwagandha
- Beta vulgaris L.
- Schisandra chinensis
- Echinacea purpurea
- Sarsaparilla
- Medicago sativa
- Glycyrrhiza glabra
- Cola Schott & Endl
- Althaea officinalis
- Crocus sativus
- Centella asiatica
- Panax ginseng
- Eleutherococcus senticosus
- Folic Acid
- Pantothenic acid
- Niacin
- Vitamin B1
- Vitamin B12
- Vitamin B2
- Vitamin B6
- Vitamin E  

Działanie Orgasm Control™:

Orgasm Control™ to najbardziej wszechstronny produkt dostępny na rynku. Innowacyjne połączenie 13 ziół z zestawem witamin i
minerałów sprawia, że Orgasm Control™ działa wielopłaszczyznowo. Wszystko po to, aby przedłużać akt seksualny, a
jednocześnie pobudzać i normalizować mechanizmy odpowiedzialne za erekcję, potęgując doznania erotyczne.
W składzie Orgasm Control™ znajdują się substancje regulujące i wspomagające ośrodkowy układ nerwowy, które podnoszą wydolność
psychiczną i fizyczną.
Orgasm Control™ poprawia ogólne samopoczucie, wywierając wpływ immunostymulujący, zwiększając tolerancję na stres. Składniki w
nim zawarte zwalczają nadwrażliwość na bodźce receptorów nerwowych zwłaszcza w obrębie narządów płciowych. Co w przypadku
przedwczesnego wytrysku ma kluczowe znaczenie.

Jak stosować:

To bardzo proste. Pojedyncza dawka Orgasm Control to 1-2 tabletki popite dużą ilością wody. Najlepiej spożyć zaraz po pierwszym
posiłku.

Uwagi:
Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Zapoznaj
się dokładnie z listą składników. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Składniki preparatu Orgasm
Control są od dawna stosowane w terapiach hormonalnych i w ziołolecznictwie. W razie wystąpienia skutków ubocznych dalszą kurację
należy skonsultować z lekarzem. 
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