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Sex Elixir Premium Spanish Fly eliksir hiszpańska mucha
suplement diety 100ml
 

Cena: 69,93 PLN

Opis słownikowy

Forma podania Płyn

Gramatura ml

Pojemność 100

Producent Sexual Health Series

Płeć unisex

Rodzaj pozostałe

Opis produktu
 

Sex Elixir Premium™ to suplement diety uznanej marki Sexual Health Series, który na rynku pojawił się dopiero niedawno ale z racji, że
jest to mocniejsza wersja znanego już od dawna Sex Elixiru to jego premiowana wersja posiada już wielu zwolenników.

Nagrody i wyróżnienia:

ERO TRENDY

Sex Elixir otrzymał nominację do prestiżowej Nagrody Konsumentów EROtrendy 2014 w kategorii "Najlepszy Produkt". To wszystko
zawdzięcza swojej niesamowitej skuteczności, to właśnie ją najbardziej docenili konsumenci w tym konkursie. Nominacja jest
dostrzeżeniem i docenieniem produktu przez konsumentów.

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.

HACCP I ISO 22000

Sex Elixir premium™ 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. Sex Elixir Premium™ jest bezpieczny,
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jego składniki są naturalnego pochodzenia. 

Dla kogo jest przeznaczony Sex Elixir Premium™:

• Osobom nieśmiałym – na pobudzenie
• Osobom oziębłym - aby odkryły w sobie gorącą latynoską naturę
• Małżeństwom i parom z dłuższym stażem – aby rozpalić ponownie ogień, który płonął między wami
• Na kłopoty z potencją
• W celu zwiększenia intensywności doznań seksualnych

Działanie Sex Elixir Premium™:

• Składniki zawarte w Sex elixir stymulują organizm, powodując silne ukrwienie intymnych sfer - zarówno kobiet jak i mężczyzn.
• Silne stężenie składników pomoże rozpalić nawet najbardziej oziębłą kobietę, aby stała się ognistą i namiętną kochanką.
• Wzrost libido u Ciebie i Twojej partnerki jest teraz możliwy, już po kilku kroplach!
• Krople można dodawać do napojów, gdyż nie zmieniają ich smaku.
• Wystarczy, że dodasz ok. 10 kropli do spożywanego napoju, a już po chwili Ty i Twoja partnerka możecie odczuć ogromne podniecenie!
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