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Spray wydłużający stosunek
Cena

169,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

YFL01B37

Kod producenta

YFL01B37

Kod EAN

3700444604990

Producent

YESforLOV

Opis produktu
Spray na przedłużenie stosunku
Spray przeznaczony jest dla mężczyzn, którzy chcą przedłużyć stosunek. Wspomoże facetów cierpiących na
przedwczesny wytrysk. Stosuje się go bezpośrednio na żołądź penisa i w ten sposób wpływając na wydłużenie stosunku.
Opakowanie sprayu jest eleganckie i wygodne w użyciu. Opakowanie w poręcznym rozmiarze, wygląda profesjonalnie i pasuje
do męskiej kosmetyczki. Jest to preparat dla mężczyzn świadomych i doświadczonych seksualnie, którzy są
zainteresowani wydłużeniem czasu trwania stosunku seksualnego. Produkt naturalny, testowany dermatologicznie.
Brak skutków ubocznych. Co ważne w składzie nie ma benzokainy oraz lidokainy!
Jeśli dokucza Ci zbyt wczesny wytrysk? Chciałbyś przedłużyć stosunek, opóźnić wytrysk to warto spróbować
preparatu od firmy YESforLOV w poręcznym i wygodny w użyciu opakowaniu o pojemności 10ml.

Zbyt wczesny wytrysk?
Mężczyźni potwierdzają skuteczność sprayu! Zgodnie z wynikami 20 ankiet na podstawie kolejnych 3 stosunków (test 60
stosunków) przez użytkowników preparatu:
83% mężczyzn potwierdziło lepszą kontrolę przed ejakulacją,
89% mężczyzn potwierdziło, że mogło dać więcej przyjemności i rozkoszy swoim partnerom,
95% mężczyzn użyłoby produktu ponownie.
Produkt jest w 100% wegański, a składniki zapewniają niezwykłą skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.
Co wchodzi w skład preparatu i jak działa:
Acmella Olerace - "roślina od bólu zęba" czy też "ziołowa botulina, pochodzi z rodziny astrowatych, odkryta w Brazylii
w 1975 roku, od 2014 roku pojawiły się pierwsze żele stomatologiczne na jej bazie. Od wieków wykorzystywana w
Ameryce Południowej jako naturalny środek miejscowo łagodzący ból. Wykorzystywana jest w luksusowych
kosmetykach "anty-aging" z uwagi na właściwości relaksujące mięśnie,
olejek esenscjonalny z drzewa cynamonowego - afrodyzjak zwalczający seksualne zmęczenie, stymuluje system
endokrynowy, regulując wydzielanie hormonów odpowiedzialnych za podniecenie. Aromat tego olejku subtelnie
pobudza i rozpala apetyt seksualny,
olejek esencjonalny z czapetki pachnącej (olejek goździkowy) - zawierający eugenol naturalny preparat znieczulający i
relaksujący oraz poprawiający krążenie krwi,
olejek herbaciany - naturalny środek antyseptyczny, antybakteryjny, chroniący delikatną skórę przed infekcjami w
skutek uszkodzeń naskórka,
mentol i Karboksyamid mentanoetylu - składniki odświeżające, substancje chłodzące, smakowe i zapachowe. Działają
tonizująco, odświeżająco, przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Daje uczucie chłodu i ciepła na przemian, zapewniając
ekscytujące doznania.
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Ilość preparatu będzie zależała od stopnia Twojej wrażliwości, przeciętna ilość sugerowana przez producenta to 1-2 pompek
na jeden raz.
5-10 minut przed stosunkiem rozpylić 1-2 "pompek" na żołądź penisa z odległości ok. 20 cm i pozwolić preparatowi się
wchłonąć.
Następnie umyj dłonie i usuń pozostałość preparatu z trzonu penisa, jeśli nie chcesz znieczulić partnerki lub chciałbyś "ukryć"
przed nią fakt stosowania preparatu.
Pojemność 10ml. Preparat wystarcza średnio na 60 użyć.
Produkt nie jest środkiem antykoncepcyjnym i nie działa jako środek przeciwko zakażeniom przenoszonym drogą płciową. Nie
stosować podczas ciąży/karmienia piersią. Nie używać na rany. Nie stosować z innymi preparatami na ten sam obszar skóry
bez konsultacji z lekarzem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, natychmiast przestać używać, dokładnie zmyć z ciała
i skonsultować z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla światła w temperaturze pokojowej.

Jak wyeliminować przedwczesny wytrysk?
Spray wydłużający stosunek jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy szukają jak przedłużyć przyjemność. Sam
zdecyduj co lepsze łykanie tabletki czy lepiej spróbować zewnętrznych wspomagaczy. Jeśli masz problem z przedwczesnym
wytryskiem to warto skonsultować się z lekarzem, seksuologiem i w porozumieniu z nim stosować odpowiednie techniki i
preparaty.
Skład: aqua, alcohol, propanediol, acmella oleracea extract, ethyl, menthane, carboxamide, menthol, cinnamomum cassia leaf
oil, eugenia caryophyllus bud oil, melaleuca alternifolia leaf oil, cinnamal, eugenol.
Termin przydatności: 12 miesięcy od otwarcia
Wyprodukowane we Francji.
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