
 
BRAND SERVICE SIBORENKO PTASZYŃSKI SIERADZKI

SPÓŁK
Chełmska 50/77, Warszawa

669304080
 
 

Perfect Bust suplement diety naturalnie powiększający biust
90 tabletek
 

Cena: 128,79 PLN

Opis słownikowy

Forma podania tabletki

Gramatura sztuka

Pojemność 90

Producent Sexual Health Series

Płeć damski

Rodzaj pozostałe

Opis produktu
 

Perfect Bust™ to suplement diety uznanej marki Sexual Health Series, który na rynku istnieje już od ponad 10 lat. Przez ten czas zyskał
sobie wiele zadowolonych klientek na całym świecie. Skład Perfect Bust™ był trzykrotnie 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 produktó
marki Sexual Health Series w tym także produktu Perfect Bust™.

HACCP I ISO 22000

Perfect Bust™ 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. Perfect Bust™ jest bezpieczny, jego
składniki są naturalnego pochodzenia. 

Unikalna formuła Perfect Bust™:

Sekret działania suplementu Perfect Bust™ tkwi w unikalnej kompozycji, dobranej tylko z naturalnych składników opartych na ziołach.
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Składniki wprowadzone do organizmu stymulują powiększanie się piersi, ponieważ zawarte w nich naturalne hormony
– fitoestrogeny pochodzenia roślinnego, zachowują się praktycznie tak samo jak estrogeny, produkowane przez ciało kobiety.
Zatem w naturalny sposób Perfect Bust™ pobudza piersi do naturalnego wzrostu, tak jak podczas procesu dojrzewania.
W preparacie Perfect Bust™ wykorzystana została moc naturalnych składników roślin, których siła jest znana już od wieków!

• Trifolium pratense
• Foeniculum vulgare Mill
• Trigonella foenum-graecum L
• Medicago sativa
• Serenoa repens
• Capsicum annuum
• Salvia officinalis
• Cuminum cyminum L
• Vitamin B6       

Działanie Perfect Bust™:

Aktywne związki zawarte w Perfect Bust™ mają niesamowite działanie, poniżej przedstawiamy przykładowe działania, które
powoduje Perfect Bust™:

• wspomagają proces gromadzenia lipidów w adipocytach
• wpływają korzystnie na elastyczność i napięcie skóry
• wspomagają procesy syntezy kolagenu w skórze, co pomaga w zapobieganiu procesom jej wiotczenia
• dzięki naturalnie występującym antyoksydantom wzmacniają ochronę przed wolnymi rodnikami odpowiedzialnymi za proces starzenia
• głęboko odżywiają i wzmacniają skórę piersi
• intensywnie nawilżają
• ujędrniają i wygładzają naskórek
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