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BigErection żel na mocną i długą erekcję 150 ml
 

Cena: 32,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Żele

Producent MEDICA GROUP

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

BigErection - Niesamowity żel na mocną i długą erekcję!
Wyjątkowe połączenie składników wpływa korzystnie na sprawność seksualną, dzięki czemu większa i dłuższa erekcja może
być w Twoim zasięgu. To co wyróżnia żel BigErection to naturalny skład dający możliwość wspierania większego wzwodu,
opóźnienie wytrysku, utrzymanie sprawności i wytrzymałości seksualnej.
KONIEC PROBLEMÓW Z EREKCJĄ !!!
Dla kogo jest przeznaczony żel BigErection?
Żel BigErection stworzony jest z myślą o mężczyznach chcących:

Doprowadzić do orgazmu swoją partnerkę
Utrzymać długą i silną erekcję
Mieć kontrolę nad przedwczesnym wytryskiem
Uzyskać super mocne doznania erotyczne

Żel BigErection działa bezpośrednio na męskiego członka. Składniki pochodzenia naturalnego stymulują EREKCJĘ i
wspomagają możliwości seksualne.
Delikatnie masuj, by poczuć działanie żelu BigErection.
Odkryj na nowo przyjemność i radość z seksu.
Żel BigErection ma bardzo zmysłowy i przyjemny zapach. Może być stosowany z prezerwatywami oraz akcesoriami
erotycznymi.
Żel BigErection jest w pełni bezpieczny i antyalergiczny.

Stosowanie

Nanosić odpowiednią ilość żelu BigErection 1-2 razy dziennie i dobrze wsmarowywać w penisa.
Doskonały do nawilżania i zapobiegania otarciom podczas ćwiczeń na polepszenie erekcji.
Polecamy jednoczesne stosowanie 2 metod: kapsułek i żelu. Dzięki połączeniu kapsułek, których naturalny skład wzmacnia
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erekcję od wewnątrz oraz żelu działającego bezpośrednio na penisa, pierwsze efekty możesz odczuć niespodziewanie szybko.

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