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Viagra Asli Jakarta
Viagra asli jakarta adalah obat kuat tahan lama untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan anda
yang sudah sangat terkenal manfaatnya di america dan belahan dunia lainnya serta indonesia pula.Karena
viagra sudah terbukti dan teruji di laboraturium oleh ilmuwan dunia sehingga sangat aman sekali di
konsumsi bagi pemakainya karena tanpa efek samping.Bukan hanya itu saja manfaat dari viagra adalah
dapat menyembuhkan penyakit ejakulasi dini,impotensi,lemah syahwat serta ereksi.
Karena di zaman sekarang ini tidak hanya yang tua saja yang terkena penyakit ejakualsi dini yang muda pun
bisa terkena penyakit ejekulasi dini akibat gaya hidup yang tidak sehat yang di lakukannya.Berikut yag
menjadi penyebab terkena penyakit ejakualasi dini :
Meminum minuman yang ber alkohol
Makanan cepat saji
Kebanyakan merokok
polusi udara yang tidak bagus
Untuk itu kami sebagai toko online viagra terpercaya yang ada di indonesia akan memberikan solusi yang
nyata langsung terbukti bila anda mengkonsumsinya.Bila anda mengkonsumsi viagra original USA akan anda
rasakan beberapa manfaatnnya yaitu :
Menambah libido seks
Membuat penis keras,kuat serta tahan lama
Ereksi menjadi kuat
Bisa melakukan ber ulang ulang seksual dengan pasangan
Membuat pasangan ketagihan
Anda menang pasangan senang
Menjaga keharmonisan rumah tangga anda
Cara minum obat viagra asli jakarta :
Dalam 1 botol berisi 30 tablet.Anda hanya meminum pil biru 1/2 ( setengah ) tablet atau 1 tablet di belah
menjadi 2 bagian dengan air putih hangat satu jam sebelum melakukan hubungan intim sisanya bisa di
pakai untuk besok lagi.
Usahakan perut anda jangan terlalu kenyang saat meminum pil biru karena akan mengganggu cara kerja
obat kuat tersebut.
PERINGATAN PENTING !!!
Tidak di konsumsi untuk wanita dan anak anak di bawah usia 17 tahun.
Yang berbahaya atau efek samping dari obat viagra atau obat apapun juga adalah apabila anda minum obat
kuat viagra melebihi dossis.Tidak hanya viagra apabila anda minum obat sakit kepala dari apotik melebihi
dossis itu juga sangat berbahaya.Hanya saja memang untuk penderita jantung kami sarankan untuk
mengkonsumsi obat kuat lainnya.
Berikut harga obat kuat jakarta yang kami jual :
1 botol Rp.1.000.000,2 botol Rp.1.800.000,- Harga Promo
15butir Rp.550.000,10butir Rp.400.000,4 butir Rp.200.000,Cara Pesan Obat Kuat Viagra Jakarta di Toko Kami
Tlp / Sms / Whatsapp: 081266555222
Contoh: Nama,Alamat Lengkap,Jumlah Viagra,Transfer Via Bank
Real Contoh: Budi Sukur,Jl. Gajah Mada Hayam Wuruk no.250 rt.33 rw.33 Jakarta Barat, DKI Jakarta
Raya,2botol,BCA
Jasa Pengiriman melalui JNE / TIKI / Pos / J&T dengan durasi besok sampai dijamin.Paketan dikemas
rapih,kuat,aman,tidak transparan.
Untuk Pembayaran Anda Bisa Transfer Melalui No Rekening Kami Yaitu :
BANK BCA : 498-300-5899
BANK MANDIRI : 1350-0075-46664
BANK BNI : 0250-4573-68

BANK BRI : 0016-0103-6138-507
Jam buka toko viagra kami setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 06:00 – 22:00 wib.
Hari Sabtu dan Minggu serta Libur Nasional pukul 09:00 – 17:00 wib.
Libur Nasional / Tanggal Merah Tetap Buka.Beralamat lokasi di Jl. Gajah Mada Hayam Wuruk Jakarta
Barat,DKI Jakarta.
Sekian dan Terima Kasih,Semoga Produk Viagra Yang AndA Pesan Dari Kami Memberikan Manfaat Pada
Anda.

