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Pheromones For Women feromony dla kobiet spray 100ml
 

Cena: 90,20 PLN

Opis słownikowy

Gramatura ml

Pojemność 100

Producent Love & Desire

Opis produktu
 

Love&Desire™ to seria niezwykłych feromonów, które na rynku istnieją już od ponad 10 lat. W 2016 roku wprowadzono wersję
premiowaną feromonów - Love&Desire Gold™. Cała seria feromonów składa się z męskich i damskich wersji. Każda z nich ma
swoją wersję premiowaną, czyli Love&Desire Gold™ oraz trzy pojemności Love&Desire™: 100ml, 50ml oraz 15ml. 

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 Love&Desire™.

EROTRENDS

Love&Desire™ to produkt najwyższej jakości. Love&Desire™ otrzymał nominację do prestiżowej Nagrody Konsumentów EROtrendy w
kategorii "Najlepszy Produkt". Nominacja jest dostrzeżeniem i docenieniem produktu przez konsumentów. Zdobyte nominacje oraz
ogromna popularność Love&Desire™ sprawia, że są najchętniej kupowanymi zapachowymi feromonami w Polsce. 

Skład Love&Desire™:

Takiej formuły próżno szukać na rynku. Tylko feromony Love & Desire mają czteroskładnikowe, unikalne połączenie składników.

Androstenol
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Jest produkowany w okresie dojrzewania i ma bardzo silne działanie. Jego poziom jest zwykle wyższy u kobiet dominujących. Wpływa
na wzbudzenie atrakcyjności u mężczyzn jak i u innych kobiet i ma socjalne znaczenie przy nawiązywaniu kontaktów i utrzymywaniu
spójności grupy. Mężczyźni w wieku od 20 do 50 lat są szczególnie wyczuleni na jego zapach.
Androstenon
To zapach wytwarzany głównie przez kobiety dominujące. Zapach ten sygnalizuje siłę wśród osobników tej samej płci. Służy kobietom
do przyciągnięcia uwagi mężczyzn i wzbudzenia ich zainteresowania. Kobiety przebywające w warunkach dużej rywalizacji mają dużo
wyższy poziom stężenia tego feromonu. Androstenonu warto także używać chcąc wzbudzić większy respekt i dominację. Wykorzystanie
androstenonu w Love&Desire szczególnie wpływa na powodzenie u mężczyzn.
Androsteron
To najbardziej kobiecy ze wszystkich składników. Wywołuje efekt dominacji, ale nie wpływa na efekt agresji, stwarzając raczej aurę
bezpieczeństwa. Naturalnie ujawnia się u spokojnych samic, typu Alpha.
Androstadienon
"Feromon miłości", który wpływa na zmianę nastroju u mężczyzn. Wiele badań nad tym feromonem wskazuje, że silne oddziałuje na
aktywność mózgu mężczyzn. Świadczy o tym wzrost uwagi, poznania, poprawa nastrój.

Działanie każdego z tych feromonów poparte jest badaniami naukowymi i jest już powszechnie znane.

Jak pachnie Love&Desire™:

To seksowny, owocowo-kwiatowy zapach dla stanowczych, niezależnych kobiet, które wiedzą czego chcą i nie wahają się po to
sięgnąć. To bardzo kobiecy zapach: zmysłowy, wyrafinowany, silny, gorący i niepokorny. Prowokuje i fascynuje, powoduje spore
zamieszanie w głowach mężczyzn, robi wiele, oprócz jednego - nie zobojętnia. Na zapach Love&Desire™ składają się nuty
zapachowe: czarna porzeczka, gruszka, włoska klementynka, pomarańcza, kwiat imbiru, nasiona hibiskusa, frezja, kalifornijskie drzewo
cedrowe i wanilia.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

