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PHEROSTRONG BY NIGHT FOR
WOMEN MASSAGE OIL 100ML
CENA:

69,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
PRODUCENT: MEDICA GROUP

OPIS PRZEDMIOTU

„Chcę rozpłynąć się w Twoich dłoniach. Zakochać się w dotyku,
który mnie zaczaruje”
Olejek do masażu z podniecającymi feromonami z linii perfum PheroStrong został
stworzony aby zwiększyć podniecenie i atrakcyjność seksualną podczas
zmysłowego masażu. Konsystencja olejku jest niezwykle delikatna, lekka i
nietłusta.
Dłonie kusząco ślizgając się po ciele, zostawiają na skórze niewidzialną warstwę
podniecających feromonów, mając jednocześnie na celu pobudzić podniecenie do
granic wytrzymałości.

Pani Gadżet - Prezentuje!!!
Zobacz prezentację naszych perfum z feromonami, olejków z feromonami a także koncentratu
feromonów bezzapachowych w niezwykle opiniotwórczym programie Pani Gadżet !!!
Jeżeli chcecie wzbudzić pożądanie, sprawdzić jak to działa, Pani Gadżet mówi „BRAĆ,
PRÓBOWAĆ” !!!

SexMasterka poleca!

Poradnik podniecającego masażu PheroStrong Massage Oil Exciting Touch

Poczujcie jak każdy fragment ciała lubieżnie rozpływa się pomiędzy dłońmi dzięki
feromonon PheroStrong. Odkryjcie nowe fascynujące szlaki i zakamarki wędrując
nieśpiesznie po swojej skórze. Odnajdźcie razem nieograniczone przestrzenie
przyjemności. Niech Wasza fantazja nie zna umiaru. Pozwólcie się ponieść
nieziemskiej rozkoszy stosując do masażu olejki z podniecającymi feromonami
PheroStrong
Zobacz poradnik podniecającego masażu

Czym są feromony?
Feromon w języku greckim oznacza „przekaźnik podniecenia”. Feromony to lotne
związki chemiczne, które są wydzielane na zewnątrz organizmu. Prawdopodobnie są
one obecne we wszystkich organizmach: u zwierząt, roślin, grzybów, bakterii, a także
u człowieka. Jednak feromony działają tylko między osobnikami tego samego
gatunku. Dzięki nim wysyłamy bodźce, które wpływają pozytywnie na komunikację z
otoczeniem oraz zwiększają naszą atrakcyjność u płci przeciwnej.
Według naukowców z Wiedeńskiego Institute for Urban Ethology, w zapachach
ludzkiego ciała znajduje się informacja określająca stan emocjonalny człowieka. Kiedy
nasze receptory węchowe odbiorą „zapach” feromonów, umysł ludzki rozpozna je jako
specyﬁczną woń, co spowoduje podświadome reakcje u innych osób w każdej sytuacji.
Feromony mogą zatem okazać się bardzo przydatne jako wabik, a także w
kontaktach społecznych, wszędzie tam gdzie potrzebne jest wzajemne zaufanie,
efektywne negocjowanie, czy wypracowanie satysfakcjonujących obie strony
rozwiązań – w domu, w pracy, na imprezie u przyjaciół, czy na oﬁcjalnym spotkaniu.

Cały proces dlatego jest ta skuteczny ponieważ odbywa się poza naszą
świadomością - na poziomie instynktów. Odbiorca modyﬁkuje swoje zachowanie,
dzięki wpływowi substancji, nie wyczuwając w ogóle zapachu feromonu i nie wiedząc
o jego działaniu.

Atrybut Atrakcyjności
Wydzielając duże ilości feromonów, nie trzeba być atrakcyjnym ﬁzycznie, by mieć
ogromne powodzenie u płci przeciwnej - mówi chemik dr hab. Leszek Konopski –
pracownik Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie.
Niestety ludzkie feromony uległy osłabieniu z powodu m. in. zbyt szybkiego trybu
życia oraz wpływu wielu czynników cywilizacyjnych. Jest nam więc trudniej
budować relacje międzyludzkie i z sukcesem docierać do drugiego człowieka.

Nuty zapachowe PheroStrong Massage Oil

Nuta głowy: gruszka, kwiat pomarańczy, różowy pieprz
Nuta serca: jaśmin, kawa
Nuta bazy: wanilia, paczuli, cedr

Kompozycja inspirowana muzyką, opiera się na aromacie słodkiej kawy. Odzwierciedla tajemnice pragnień, zmysłowości oraz otwartości w podejściu do życia.
Połączenie ciepłych i pikantnych nut wanilii, różowego pieprzu czy cedru. Aromat drewna sprawi, że poczujesz się jak królowa nocy. Pokaż swą mistyczną stronę i zaskocz wszystkich.
Jest to zapach stworzony dla nowoczesnych kobiet, które szukają elektryzujących przygód będących odpowiedzią na ich najskrytsze pragnienia.

Feromony w życiu seksualnym!

Wyniki badań przeprowadzonych nad feromonami sugerują, że możemy
kontrolować naszą seksualność i zachowania z nią związane. Feromony
PheroStrong pomogą zwiększyć Twoje powodzenie u płci przeciwnej. Pozwolą
Ci przełamać barierę nieśmiałości i zwiększa szansę na ﬂirt. Pomogą Ci być
osobą otwartą, pewną siebie i towarzyską. Wzbudzaj zainteresowanie - dzięki
PheroStrong możesz magnetyzować swoja całą osobą.
Ten wabik seksualny pomoże Ci także rozniecić namiętność i pożądanie w Twojej
sypialni. Pomagają urozmaicić, jak również ożywić życie erotyczne. Feromony
podnoszą poziom podniecenia i pozbawiają wstydu. Większa otwartość
zapewni Wam obojgu nowe intensywne doznania.

PheroStrong - Chemia miłości nabiera nowego znaczenia!
Feromony wykorzystywane są w celu zwiększenia atrakcyjności erotycznej, a
nawet leczenia zaburzeń pożądania i podniecenia seksualnego - zauważa
profesor Zbigniew Lew-Starowicz - wywołują: odczuwanie pociągu do danej
osoby, zakochanie się, euforię, sprzyjają osiąganiu orgazmu.

Środki ostrożności
Przed użyciem po raz pierwszy zaleca się test skórny produktu: nałożyć niewielką ilość olejku na
skórę przedramienia lub nadgarstek. Odczekać 5 minut. Upewnić się, że nie pojawia się reakcja
alergiczna. Jeżeli pojawi się podrażnienie lub zaczerwienienie, natychmiast spłukać wodą. Nie
stosować na błony śluzowe oraz inne otwarte punkty (oczy,otwarte rany, etc.). Nie spożywać.
Stosować wyłącznie zewnętrznie.

Skład
Paraﬃnum Liquidum, Isopropyl Myristate, Theobroma Cacao Seed Butter, Persea Gratissima Oil,
Cocos Nucifera Oil, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Ethylparaben,
Parfum, Benzyl salicylate, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Linalool, D-Limonene.

Pojemność:

100ml
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