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Penilarge Cream For Men krem powiększający penisa 50ml
 

Cena: 42,85 PLN

Opis słownikowy

Gramatura ml

Pojemność 50

Producent Sexual Health Series

Opis produktu
 

Unikalna formuła Penilarge Cream™:

Sekretem Penilarge™ jest dopracowana w najmniejszych szczegółach receptura. Jego komponenty, to naturalne składniki o
właściwościach wspierających organizm.
Preparat ten jest kremem, który działa bezpośrednio na skórę oraz budowę członka. 

• specjalnie tłoczony olej z arniki górskiej – uruchamia procesy wzrostu i regeneracji
• ekstrakt z miłorzębu japońskiego – zapewnia lepsze ukrwienie w obrębie prącia
• ekstrakt z kozieradki pospolitej – chroni i stymuluje
• masłosz parka– odżywia i pielęgnuje
• aloes zwyczajny – łagodzi i aktywizuje komórki do podziału                 

Działanie Penilarge Cream™:

Powiększający krem Penilarge™ jest oparty o aktywne wyciągi roślinne. Naturalne stymulanty i przeciwutleniacze. Penis jest pobudzany,
odżywiony i stymulowany, tkanki są zmuszane do wzrostu i podziału, regenerują się szybciej. Dzięki intensywnemu nawilżaniu skóra jest
jędrna, nawodniona i wygładzona. Krem zwiększa elastyczność skóry, dzięki czemu podczas orgazmu zwiększone ciśnienie wywierane
przez krew w ciałach jamistych, daje efekt większego i pełniejszego wzwodu.

Kompleksowe działanie, które w jednej chwili, gwarantuje odżywioną skórę, mocniejszy i szybszy wzrost tkanek na co dzień. Jedwabista
konsystencja szybko się wchłania i zapewnia długotrwałe działanie.

Nagrody i wyróżnienia:
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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 Penilarge™.

HACCP I ISO 22000

Penilarge™ 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. Penilarge™ jest bezpieczny, jego
składniki są naturalnego pochodzenia. 
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