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Aqua Orgasm Gel żel na pobudzenie orgazmu 150 ml
 

Cena: 28,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Żele

Producent MEDICA GROUP

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua (Water), Glicerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Ethylhexyglycerin, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Limonene , Linalool,
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Lactid Acid.

Charakterystyka

Chcesz osiągnąć swój cel i uzyskać?
Seks bez otarć i mikrourazów
Długotrwałą i przyjemną sesję samomiłości z gadżetami lub bez
Łechtaczkę, która ciągle będzie mokra, śliska i ciekawa nowych doznań
Skórę sromu, o którą będzie można się ocierać długo i intensywnie
Delikatnie pieszczonego członka bez otarć
Lepsze, delikatniejsze, przyjemniejsze doznania
Szybszy sposób na dojście do orgazmu

Aqua Orgasm Gel polecamy celem nawilżenia stref intymnych zwłaszcza, gdy:
Macie zaburzenia gospodarki hormonalnej (szczególnie zaburzenia produkcji estrogenu, odpowiedzialnego m.in. za
produkcję wilgoci w waginie) - z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy kobiety karmią piersią, gdy są w okresie
menopauzy i później.
Stosujecie niektóre leki - mamy tu całą wyliczankę, bo mogą to być antybiotyki, leki na depresję, na nadciśnienie, na
alergie, a także źle dobrana antykoncepcja.
Jesteście zestresowane/zestresowani czy też przemęczone/przemęczeni, co może skutkować suchością stref
intymnych.
Części intymne cierpią na skutek stosowania silnych kosmetyków , które zaburzają naturalną florę bakteryjną pochwy
lub członka, powodują wysuszanie i wyjaławianie stref erogennyh, czasem wiąże się to nawet z noszeniem
perfumowanych wkładek przez kobiety lub praniem bielizny w silnych proszkach
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Wyjątkowy skład:
Najważniejsze w składzie Aqua Orgasm Gel, jest jego tzw. „nośnik”, czyli główny składnik odpowiedzialny za funkcje
nawilżające. Jest to najprawdopodobniej najbezpieczniejszy i najbardziej naturalny nośnik. Nie uczula, nie podrażnia, nie
uszkadza prezerwatyw, jest lekki i łatwy w użyciu. Po zastosowaniu łatwo wymywa się z okolic intymnych.
Dodatkowy składnik Lactic Acid ma za zadanie pomóc odtworzyć na skórze i śluzówce stref intymnych naturalną florę
bakteryjną oraz przywrócić odczyn PH 3,8-4,2, dzięki czemu może w znaczący sposób powstrzymać rozwój
mikroorganizmów odpowiedzialnych za infekcje.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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