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Penilarge suplement diety na powiększenie penisa 60
tabletek
 

Cena: 117,51 PLN

Opis słownikowy

Forma podania tabletki

Gramatura sztuka

Pojemność 60

Producent Sexual Health Series

Płeć męski

Rodzaj pozostałe

Opis produktu
 

Penilarge™ 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 Penilarge™ był dwukrotnie ulepszany aż osiągnięto idealne
rozwiązanie zarówno w stosunku jakości do ceny ale również zwiększając jego skuteczność i szybkość działania.

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 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. 

Unikalna formuła Penilarge™:

Sekretem Penilarge™ jest dopracowana w najmniejszych szczegółach receptura. Jego komponenty, to naturalne składniki o
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właściwościach wspierających organizm.
Preparat ten jest suplementem diety, który wzbogaca Twoją codzienną dietę o składniki, które mają pozytywny wpływ na poprawę życia
seksualnego. 

• Zincum
• Eleutherococcussenticosus
• Panax ginseng
• Tribulus terrestris
• Maca
• L-Arginina
• Serenoa repens                                 

Działanie Penilarge™:

Penilarge™ to kombinacja naturalnych składników, która dzięki swojej sile pomoże Ci wywrócić życie seksualne dosłownie do góry
nogami. Wielotorowe działanie sprawia, że budujesz swoją męskość konsekwentnie i kompleksowo. Związki zawarte
w Penilarge™ znane są z działania na układ krwionośny penisa, który w trakcie pobudzenia działa niczym pompa powiększająca jego
objętość. W jaki sposób? Regulują metabolizm tlenku azotu.Dzięki rozwojowi wiedzy o funkcjonowaniu naszego organizmu i wieloletnim
badaniom naukowym rozwiązanie wielu męskich problemów jest na wyciągnięcie ręki. Regularnie
zażywany Penilarge™ przyspiesza pompowanie krwi do ciał jamistych Twojego członka, które wraz z czasem rozszerzają się i
powiększają swój rozmiar.
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