PRZYJEMNOŚĆ W ŁÓŻKU:
obudź swoją zmysłowość!
Żel intymny Volupta+ to zdrowie.

.
Podobnie jak kawa wzmacnia po przebudzeniu ze snu, żel intymny Volupta+ pobudza libido.
Ma naturalny skład i oddziałuje na naturalne mechanizmy pobudzenia seksualnego.
Podstawą działania żelu jest aminokwas - L-arginina.
Dzięki niej w organizmie uruchamia się proces produkcji tlenku azotu (NO), który rozluźnia
mięśnie gładkie ścianek naczyń krwionośnych, rozszerza je, zapewniając silny dopływ krwi
do organów płciowych.
Volupta+ pomaga osiągnąć satysfakcję seksualną nawet tym kobietom, dla których wcześniej
było to niemożliwe.
Dzięki Volupta+ zmysłowość budzi się wcześniej niż zwykle, a strefy erogenne z łatwością
reagują na pieszczoty.
Z Volupta+ możesz znaleźć się gronie szczęśliwych kobiet, które odkryły dla siebie wszelkie
granice seksulanej przyjemności. L-arginina znajduje się również w kilku innych produktach
intymnych.
Unikalność Volupta+ od TianDe polega na tym, że aminokwas ten po raz pierwszy został
zastosowany w tak dużej dawce (5 mg w każdej porcji o objętości 1 g) oraz w połączeniu z
takimi składnikami jak kwas mlekowy, pantenol, alantoina i mentol.
Dzięki pantenolowi, alantoinie i mentolowi pobudzający żel intymny pełni funkcję lubrykantu
(łac. lubrico — „czynić gładkim, śliskim“).
Lubrykant nawilża organy płciowe i znacznie poprawia jakość seksu, zapewniając idealne
nawilżenie.
Specyficzna cecha żelu Volupta+ polega na tym, że dzięki obecności w składzie kwasu
mlekowego dba on o mikroflorę błon śluzowych miejsc intymnych.

Volupta+ została stworzona specjalnie dla kobiet, jednak mężczyźni również docenią ten
produkt i to nie tylko dlatego, że satysfakcja partnerki poprawia jakość życia seksualnego.
U podstaw popędu seksualnego (zarówno u kobiet, jak i mężczyzn) leży jeden i ten sam
mechanizm - silny dopływ krwi do organów płciowych, który w danym przypadku jest
zapewniany przez tlenek azotu.
To dlatego produkt Volupta+ jest zalecany do stosowanie zarówno przez kobiety, jak i
mężczyzn, razem lub osobno. Volupta+ poprawi nie tylko jakość seksu, ale również jakość
życia!
Orgazm to nie tylko przyjemność.
To prawdziwy zabieg leczniczo-profilaktyczny z punktu widzenia medycyny i fizjologii.
To dostępna dla wszystkich forma profilaktyki nerwicy i depresji.
Ponadto podczas orgazmu następuje dopływ krwi do miednicy mniejszej (a następnie jej
odpływ), co wraz z przyjemnością rozwiąże lub zapobiegnie poważnym problemom
zdrowotnym u kobiet i mężczyzn, które mogą być wywołane przez objawy zastoinowe.
Produkt możesz zamówić:
http://tiandekolobrzeg.pl/sklep-tiande/?494,pl_volupta-tiande-zel-intymny-dla-kobiet(65301)-op-2-x-5g
Według statystyki nie więcej niż 20% kobiet odczuwa orgazm regularnie, a 30% - rzadko.
Pozostałe 50% odczuwa go bardzo rzadko lub wcale.
Jednocześnie większość mężczyzn nie ma problemów z orgazmem.
Lekarz seksuolog Alfred Kinsey, który badał życie seksualne milionów osób, doszedł do
wniosku, że ejakulacja u przedstawicieli silnej płci następuje po upływie dwóch minut od
momentu wprowadzenia członka do pochwy w ponad połowie przypadków wszystkich
kontaktów seksualnych.
U kobiet zaś zgodnie z badaniami Alfreda Kinsey'a szansa na odczuwanie orgazmu zwiększa
się w ciągu 25 lat po rozpoczęciu dojrzewania płciowego, jednak nawet w szczytowym
momencie nie daje 90% prawdopodobieństwa.
Z pokolenia na pokolenia jest przekazywana opinia, że kobiety, które nie odczuwają orgazmu
są oziębłe.
Badania jednak obalają ten mit!
Współcześni uczeni wyróżniają wiele przyczyn braku orgazmu, jednak za najważniejszą z
nich uważają nieprawidłową stymulację seksualną, uwarunkowaną nieznajomością specyfiki
budowy anatomicznej.
Najbardziej wrażliwym organem płciowym u kobiety jest łechtaczka, a stosunek seksualny
zazwyczaj odbywa się w takich pozycjach, przy których jej stymulacja jest słaba, para zaś nie
stosuje dodatkowego pobudzenia łechtaczki.
W rezultacie kobiecy orgazm rozwija się wolniej, przez długi czas i z mniej wyraźnymi
cechami przepowiadającymi. Volupta+ ma za zadanie ujarzmić kapryśny kobiecy orgazm i
uczynić go możliwym do osiągnięcia dla wszystkich!
Żel intymny stymuluje orgazm u kobiet, które mają trudności z jego osiągnięciem.
Nawet jeśli zaliczasz się do osób, które nie mają z tym problemu, byłoby dziwne, gdybyś nie
chciała odczuwać jeszcze większej przyjemności, prawda?
Volupta+ przyspiesza orgazm, sprawia, że jest silniejszy, głębszy i dłuższy!
Volupta+ pomoże partnerom osiągnąć szczyt razem!

Autor opowiadań erotycznych, tunezyjski poeta Szajch An-Nafzawi w swoim zbiorze „Ogród
rozkoszy“ radził mężczyznom:
„Wszelkimi sposobami starajcie się, aby nasienie płynęło jednocześnie z jękami kobiety,
ponieważ w tym tkwi sekret miłości“.
Seksuolog Alfred Kinsey mówił, że jednoczesny orgazm to najwyższa formy rozkoszy, jakiej
tylko mogą doznać partnerzy.
Badanie na szeroką skalę przeprowadzone przez czasopismo naukowe medycyny seksualnej
dowiodło, że partnerzy, którzy okresowo osiągają jednoczesny orgazm, są bardziej szczęśliwi
i zadowoleni ze swoich relacji.
http://tiandekolobrzeg.pl/sklep-tiande/?494,pl_volupta-tiande-zel-intymny-dla-kobiet(65301)-op-2-x-5g
Volupta+: formuła oparta na odkryciu w dziedzinie medycyny, wyróżnionym Nagrodą Nobla!
L-arginina stymuluje produkcję tlenku azotu, który powoduje silny przypływ energii
seksualnej i zwiększa podniecenie seksualne.
Mentol krystaliczny stymuluje zakończenia nerwowe, zwiększając naturalną produkcję śluzu
oraz zwiększa stopień wchłaniania argininy.
Kwas mlekowy utrzymuje normalny poziom pH i równowagę mikroflory miejsc intymnych
Pantenol i alantoina nawilżają, zmiękczają błonę śluzową i zapobiegają podrażnieniom
L-arginina i tlenek azotu.
Działanie żelu Volupta+ jest oparte na odkryciu uczonych, którzy w 1998 roku otrzymali
Nagrodę Nobla za określenie roli tlenku azotu w funkcjonowaniu układu sercowonaczyniowego: F. Murada, R. Furchgotta, L. Ignarro.
Udowodnili oni, że uwalnianie tlenku azotu do układu krwionośnego powoduje rozluźnienie
mięśni gładkich naczyń krwionośnych, co sprzyja zwiększeniu ich światła i poprawie
ogólnego przepływu krwi.
Ustalono również, że w organizmie człowieka materiałem wyjściowym do produkcji tlenku
azotu jest aminokwas arginina.
Podstawowym składnikiem aktywnym Volupta+ jest L-arginina, która uruchamia produkcję
tlenku azotu.
Tlenek azotu poszerza naczynia krwionośne organów płciowych (mechanizm ten jest szeroko
wykorzystywany w kardiologii) i powoduje silny dopływ krwi i podniecenie seksualne.
W młodym wieku L-arginina znajduje się w organizmie w niezbędnej ilości, jednak już po
33-35 roku życia poziom tego ważnego dla życia aminokwasu spada (i jest to jedna z
przyczyn pogorszenia się funkcji seksualnych).
Zapasy jej są bardzo trudne do uzupełnienia przez podawanie doustne: arginina źle się
wchłania z żołądka i jelit.
Natomiast idealnie jest przyswajana przez błony śluzowe organów płciowych.
Mentol krystaliczny Mentol sprzyja jak największemu przyswajaniu argininy oraz produkcji
śluzu w pochwie, nawet jeśli preparat Volupta+ nie zostanie nałożony bezpośrednio na ujście
pochwy, a na łechtaczkę.
W Volupta+ znajduje się optymalna ilość mentolu: 0,85 mg na 1 g żelu (1 g = 1 dawka).
Eksperymentalnie udowodniono, że wyższe stężenia mogą powodować uczucie
nieprzyjemnego pieczenia, szczególnie u młodych kobiet, u których nabłonek łechtaczki jest
jeszcze grubszy.

Jednocześnie dawka ta jest wystarczająca do tego, aby stymulować zakończenia nerwowe,
sprzyjając zwiększeniu naturalnej produkcji śluzu również u kobiet w wieku dojrzałym, gdyż
w Volupta+ zastosowano krystaliczną postać mentolu, która wyróżnia się silnym działaniem.
Pantenol, allantoina.
Składniki te mają za zadanie zapewnić komfort doznań podczas stosunku seksualnego dzięki
nawilżeniu, zmiękczeniu błony śluzowej i zapobieganiu ewentualnym podrażnieniom.
Ponadto w przypadku otarć i innych uszkodzeń błony śluzowej pantenol będzie sprzyjał ich
regeneracji.
Kwas mlekowy.
Kwas mlekowy to główny składnik wydzieliny pochwy każdej zdrowej kobiety, który
odpowiada za prawidłową równowagę mikroflory bakteryjnej miejsc intymnych i tworzy
optymalne warunki dla ochrony delikatnej strefy przed bakteriami chorobotwórczymi.
Dzięki kwasowi mlekowemu Volupta+ jest bardzo delikatnym preparatem, który spełniając
swoją podstawową funkcję utrzymuje naturalną mikroflorę bakteryjną organów płciowych.
Sposób stosowania:
Wycisnąć na palec „kroplę“ żelu (jest to około 1 g) i 5-10 minut przed stosunkiem nanieść na
błonę śluzową u podstawy łechtaczki, która znajduje się na styku mniejszych warg
sromowych.
Dla wzmocnienia efektu czynności tej powinna towarzyszyć stymulacja seksualna: dotyk,
gładzenie, pocałunki i inne elementy gry wstępnej - żadnych czynności automatycznych!
Uwagi dodatkowe: energiczne wcieranie żelu nie jest najlepszym sposobem!
Zamiast tego przyłóż palec wskazujący do najbardziej wypukłego punktu łechtaczki i lekko
go zegnij.
Powstanie coś w rodzaju haczyka, który może dosięgnąć włókien nerwowych, znajdujących
się bezpośrednio pod łechtaczką.
Dzięki ich pobudzeniu podniecenie będzie głębsze.
Po nałożeniu Volupta+ pojawi się uczucie chłodu i lekkiego mrowienia - tak zaczyna działać
mentol.
Później następuje wchłanianie L-argininy, któremu towarzyszy dopływ krwi do łechtaczki i
organów płciowych i wzrost popędu seksualnego.
Nabrzmiałe naczynia krwionośne zwiększają wrażliwość organów płciowych, powodując
przyjemne odczucia i narastającą zdolność do osiągnięcia orgazmu.
Łatwo się domyślić, że działanie Volupta+ podczas stosunku seksualnego ogarnie oboje
partnerów.
Mężczyzna może jednak zastosować żel również dzień wcześniej.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy nanieść Volupta+ na błonę śluzową żołędzi członka - to
właśnie tutaj substancje aktywne wchłaniają się najlepiej i będą stymulować powierzchnię
tkanek, zwiększając tym samym dopływ krwi.
Czas działania Volupta+
Dla każdej kobiety czas działania będzie inny, choć obserwuje się tendencję, że powodowane
przez żel przyjemne odczucia trwają co najmniej 30 minut.
W niektórych przypadkach nawet dłużej.
W razie konieczności żel można zastosować ponownie.
Prezerwatywa nie jest przeszkodą dla Volupta+!
Preparat posiada bazę wodną i nie ma wpływu na żadne wyroby z lateksu.
Narastający efekt stosowania Volupta+ .

Czy kobieta może liczyć na natychmiastowy rezultat stosowania Volupta+?
Wszystko zależy od niej samej - jej wieku, stanu układu hormonalnego i znajomości zarówno
przez nią, jak i jej partnera jej indywidualnych cech wrażliwości seksualnej.
Niektóre kobiety odczuwają znaczną poprawę już po pierwszym użyciu.
Większość jednak mówi o narastającym efekcie: im dłużej stosujesz Volupta+ , tym silniejsze
będą Twoje doznania.
Seks to źródło nie tylko przyjemności, ale również zdrowia.
Mieszkańcy starożytnych Chin i Indii dobrze o tym wiedzieli: organy płciowe były uważane
za korzenie życia, które są połączone ze wszystkimi innymi gruczołami i organami,
szczególnie z szyszynką i przysadką mózgową, nerkami, wątrobą, płucami i sercem.
Okolica krocza, do której należą odbyt i organy płciowe były nazywane przez zwolenników
taoizmu dolną diafragmą. Chińska nazwa krocza to huìyīn, co oznacza punkt kumulowania
się całej energii (punkt huìyīn).
Krocze funkcjonuje i zbiera całą energię podobnie do pompy.
Na działanie tej „pompy“ wpływa możliwość kontrolowania pracy mięśni okolic intymnych „mięśni miłości“.
Punkt huìyīn to „drzwi“, przez które siła życiowa wchodzi w ciało człowieka, ale też przez
które w określonych warunkach może ona uciekać, osłabiając tym samym organy ciała.
Ścianki (mięśnie) pochwy powinny być wystarczająco silne, aby zapewnić przepływ i
zwiększanie siły życiowej.
W młodości są one mocno ściśnięte, ale z wiekiem i bez ćwiczeń rozluźniają się.
Jest to szczególnie zauważalne u dorosłych kobiet po porodzie, u których mięśnie stają się
cieńsze i wiotkie.
Przy obniżonym tonusie mięśni intymnych następują zaburzenia krwiobiegu w organach
miednicy mniejszej, a to powoduje rozwój wielu chorób.
Bardzo ważne jest również to, że prawidłowa praca mięśni okolic intymnych sprzyja
produkcji żeńskich hormonów, które hamują powstawanie lub pomagają uwolnić się od
wszelkich dolegliwości, związanych z pogorszeniem gospodarki hormonalnej w organizmie.
W mięśniach okolic intymnych znajduje się dużo stref erogennych, a jeśli są one wiotkie i
mają słaby tonus, wówczas osiągnięcie orgazmu jest trudne.
Dlatego oprócz pełnienia funkcji zdrowotnej, przywrócenie tonusu mięśni okolic intymnych
rozwiązuje problem braku orgazmu u kobiet.
Mięśnie okolic intymnych, podobnie jak wszystkie inne, wymagają ćwiczeń.
W dziedzinie body building osiągnąć sukces pomagają atletom L-arginina i tlenek azotu
(NO).
Substancje te mają bezpośredni związek z mięśniami, ich budową i funkcjonowaniem: NO
poszerza ścianki naczyń krwionośnych, dzięki czemu zwiększa dopływ krwi do mięśni, do
których aktywnie dostarczane są niezbędne substancje odżywcze.
Jeżeli L-arginina i tlenek azotu mogą sprawić, że mięśnie atletów są większe i twardsze, to
poradzą sobie również ze wzmocnieniem mięśni w „strategicznych okolicach“
Stymulacja łechtaczki to najskuteczniejszy sposób na „uruchomienie“ wszystkich mięśni
pochwy (jej łacińska nazwa kleitoris - „klucz“ nie jest przypadkowa).
Wiele osób uważa, że wielkość łechtaczki ogranicza się do jej zewnętrznej części i wynosi
2,5-4 cm długości i około 3 mm grubości.
W rzeczywistości jest ona ponad dziesięć razy większa!

Na powierzchni znajduje się tylko niewielki wzgórek, podczas gdy główna część znajduje się
wewnątrz organizmu i tworzą ją cienkie nitkowate włókna.
Łechtaczka to „elektrownia“ kobiecego organizmu.
Ma ponad 8000 włókien nerwowych - to więcej, niż każda inna część ludzkiego ciała.
Oddziałuje przy tym z 15 000 włókien nerwowych, które unerwiają cały obszar miednicy.
Nawet to, co seksuolodzy opisują jako punkt G, to po prostu tylna część łechtaczki.
Jeśli skupimy się na wszystkich częściach składowych tego kobiecego organu, to zobaczymy
zdolne do naprężania się ciała jamiste warg sromowych mniejszych, żołądź i ciało łechtaczki,
ujście cewki moczowej i krocza.
W rezultacie okazuje się, że u kobiet, podobnie jak u mężczyzn, znajduje się wiele ciał
jamistych, które mogą się naprężać po wypełnieniu ich przez krew.
To podobieństwo w strukturze tkanek świadczy o podobnym funkcjonowaniu, a ponadto
podobieństwie łechtaczki i penisa.
Badania wykazały, że jeśli mężczyźni mogą mieć wystarczająco silną erekcję, to w 98%
przypadków mogą również osiągnąć orgazm.
Aby osiągnąć orgazm łechtaczka, podobnie jak męski penis, powinna znajdować się w stanie
erekcji.
Dzięki L-argininie Volupta+ stymuluje erekcję łechtaczki i przybliża kobietę do osiągnięcia
orgazmu z 98% prawdopodobieństwem (wyrównuje szanse kobiet i mężczyzn).
Może się jednak zdarzyć tak, że Volupta+ działa, ale poziom podniecenia kobiety jest niższy
od niezbędnego do osiągnięcia satysfakcji seksualnej.
W takim przypadku należy kontynuować stosowanie Volupta+, aby „wypracować“ i
przywrócić tonus mięśniom okolic intymnych.
Wyobraź sobie, jak bardzo słabe są mięśnie po zdjęciu gipsu ze złamanej ręki czy nogi.
I to zaledwie po 1-2 miesiącach braku obciążenia.
Wystarczy parę miesięcy, aby doprowadzić mięśnie do formy.
Aby zregenerować mięśnie pochwy również potrzebny jest czas - czas wytrwałych treningów
z Volupta+, czego Wam życzymy!
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