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Orgasm Max for Men krem na erekcję 50 ml
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent MEDICA GROUP

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Orgasm Max for Men krem na erekcję jest preparatem dedykowanym mężczyznom, który jest przeznaczony do stosowania
zewnętrznego. Na co jest Orgasm Max for Men krem na erekcję? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest wspomaganie erekcji.
Problemy z erekcją mogą mieć różnorodne pochodzenie, w tym, chociażby wiązać się z czynnikami psychogennymi, paleniem
papierosów i nadużywaniem alkoholu, a także z przyjmowaniem niektórych leków, czy też z zaburzeniami hormonalnymi bądź
chorobami przewlekłymi.

Kosmetyk Orgasm Max for Men krem na erekcję może być pomocny przy zaburzeniach wzwodu, a dodatkowo wspomaga osiągane
orgazmy. Krem intymny zawiera składniki przyczyniające się do uzyskania mocnej i długotrwałej erekcji. Produkt ma na celu poprawienie
aktywności i sprawności seksualnej mężczyzny. Kosmetyk Orgasm Max for Men krem na erekcję ma również pomóc w zwiększeniu
potencji oraz zdolności wywoływania erekcji. Składniki produktu przyczyniają się do wzmocnienia erekcji, ale jednocześnie nie podnoszą
ciśnienia. Orgasm Max for Men krem na erekcję wspomaga utrzymanie normalnego krążenia krwi w rejonie miednicy, co przyczynia się
do wzmocnienia erekcji oraz do wydłużenia czasu jej trwania. Regularnie stosowany kosmetyk może przyczynić się do stałej poprawy
dysfunkcji związanej z erekcją.

W opakowaniu znajduje się 50 ml kremu Orgasm Max for Men. W skład kosmetyku wchodzą składniki pochodzenia naturalnego,
których zadaniem jest stymulowanie erekcji oraz wspomaganie męskich możliwości seksualnych. W składzie kremu Orgasm Max for
Men znajduje się między innymi Caffeine, czyli składnik przyczyniający się do intensyfikacji ukrwienia stref intymnych i poprawy ich
wrażliwości na bodźce. Kolejnym składnikiem kosmetyku jest Ginkgo Leaf Extract, którego działanie wspomaga jędrność skóry oraz jej
elastyczność. W składzie kremu na erekcję Orgasm Max for Men można znaleźć też Arnica Montana Flower Extract, czyli składnik,
który przyczynia się do poprawy krążenia krwi w okolicach miednicy. Zawarty w kosmetyku Aloe Barbadensis Leaf Juice przyczynia się
natomiast do nawilżenia skóry oraz łagodzenia podrażnień. Szczegółowy skład kosmetyku Orgasm Max for Men krem na erekcję
można sprawdzić na jego opakowaniu.

Jak stosować krem na erekcję Orgasm Max for Men? Zaleca się każdorazowo nanoszenie kosmetyku w okolice stref intymnych przed
planowanym współżyciem. Preparat Orgasm Max for Men bardzo dobrze nawilża, a przy tym redukuje ryzyko powstawania otarć.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/orgasm-max-for-men-krem-na-erekcje-50-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Można bezpiecznie z niego korzystać wraz z prezerwatywą, poza tym może być również stosowany z akcesoriami erotycznymi. Aby
osiągnąć jak najlepsze efekty działania kosmetyku Orgasm Max for Men, zalecana jest stymulacja seksualna. Dla maksymalizacji
efektów zaleca się korzystanie zarówno z kremu na erekcję, jak i z kapsułek z tej samej serii, które będą wzmacniać erekcję od wewnątrz.

Składniki
Aqua (Water), Ethylhexyl Stearate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Prunus Amygdalus
Dulcis (Sweet Almond) Oil, Caffeine, Propylene Glycol, Ginkgo Biloba (Ginkgo) Leaf Extract, Arnica Montana (Mountain Arnica) Flower
Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Tocopheryl Acetate, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Sodium Polyacrylate,
Polyacrylate-13, Polyisobutene, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Octenidine HCI, Disodium EDTA.

Charakterystyka

Orgasm Max Cream for Men to niesamowity krem intymny, który został stworzony z myślą o mocnej i długiej erekcji!
Orgasm Max Cream for Men działa bezpośrednio na męskie doznania.
Składniki pochodzenia naturalnego mają na celu stymulować EREKCJĘ i wspomagać możliwości seksualne.
Celem ORGASM MAX for Men jest pomoc w wywołaniu niezwykle korzystnego wpływu na aktywność seksualną, wzrost
potencji, zwiększenie wysokości poziomu sprawności seksualnej i zdolności wywołania erekcji nie podnosząc jednocześnie
ciśnienia !!!
ORGASM MAX for Men ma za zadanie w dużym stopniu wspomagać normalne krążenie krwi, zwłaszcza w okolicach miednicy
dzięki czemu może przyczyniać się do wzmacniania erekcji i wydłużenia czasu jej utrzymania. Przy regularnym stosowaniu
ORGASM MAX for Men może wpływać na stałą poprawę dysfunkcji erekcji !!!
W celu uzyskania jak najlepszych efektów działania ORGASM MAX for Men zaleca się stymulację seksualną.

Stosowanie
Nanieść w okolice stref intymnych przed planowanym stosunkiem. Doskonały do nawilżania i zapobiegania otarciom. Może być
stosowany z prezerwatywami oraz akcesoriami erotycznymi.

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