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OBAT KUAT JAKARTA
Obat kuat asli jakarta atau viagra diproduksi dan dipatenkan di bawah bendera perusahaan Farmasi Amerika
Serikat,Pﬁzer.Mengantongi ijin dari Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan (FDA) AS atau sejenis BPOM di
indonesia pada tanggal 27 Maret 1998.Obat Kuat Viagra atau biasa disebut Pil Biru adalah obat terbaik
terbukti nyata untuk mengatasi ejakulasi dini bagi seorang pria dewasa.Penyakit ejakulasi dini tidak saja
menimpa pada yang tua umurnya yang masih muda pun sering terkena penyakit ejakulasi dini.Untuk itu
obat viagra 100mg original USA hadir di tengah tengah masyarakat luas sebagai obat penyembuh bagi yang
mempunyai penyakit ejakulasi dini.Karena penyakit ejakulasi dini sangat mengganggu bagi seorang pria di
dalam melakukan hubungan seksual dengan pasangannya sehingga tidak seharmonis seperti dulu dalam
berumah tangga anda,sebab pasangan anda kesal karena tidak terpuaskan birahi seksual atau bathiniahnya.

Penyebab penyakit ejakulasi dini karena gaya hidup yang tidak sehat seperti kebanyakan merokokok,minum
minuman yang beralkohol,makanan cepet saji serta polusi udara menjadi penyebabnya disfungsi ereksi pada
pria lanjut usia yang biasanya di usia 40-70 tahun.Maka dari itu dengan mengkonsumsi obat viagra 100mg
original USA akan membangkitkan lagi gairah seksual anda seperti sediakala.
Obat kuat asli jakarta viagra 100mg original USA adalah obat terbaik NO 1 di dunia yang tepat untuk
penyembuhan :
ejakulasi dini
lemah syahwat
impotensi
penurunan libido
ereksi yang menyakitkan
Viagra adalah salah satu obat yang terkenal sebagai ihbitor PDE-5( Phosphodiesterase type 5).Obat Viagra
dan penghambat PDE-5 lainnya dapat membantu pria dengan disfungsi ereksi (impotensi pria) dengan
meningkatkan respons ereksi saat pria mengalami rangsangan seksual.
Sildenaﬁl citrate adalah versi generik lisensi Viagra sejak 2013 di Inggris dan obat modern yang efektif yang
digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi (DE).
Bila anda mengkonsumsi obat viagra Sildenafil Citrate akan merasakan manfaatnya yaitu :
Tingkatkan kemampuan Anda untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi.
Lebih percaya diri pada kemampuan Anda untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi.
Puas dengan kekerasan ereksi anda.
Hubungan seksual yang berkualitas bagus dan harus dipertahankan.Apalagi Anda sebagai pria yang sudah
berumah tangga dan memiliki istri tercinta di rumah.Jangan pernah melupakan memberikan dia nafkah
batiniah yang cukup,yaitu selalu memanjakan dan memuaskan saat berhubungan intim di atas ranjang.Oleh
karena itu,siapkan stamina seksual anda dengan mengkonsumsi obat Viagra 100mg USA Original.
Aturan minum obat kuat asli jakarta :

Di minum dengan air hangat 1 pil satu jam sebelum melakukan hubungan seksual.
Usahakan perut anda tidak terlalu kenyang saat mau minum pil biru,
Peringatan :
Tidak di konsumsi untuk wanita dan anak anak
Berikut Harga Viagra 100mg original USA Yang Kami Jual :
1 botol Rp.1.000.000,2botol Rp.1.800.000,- Harga Promo
15 butir Rp.550.000,10 butir Rp.400.000,4 butir Rp.200.000,Cara Membeli Obat Viagra 100mg original USA di toko kami atau Pesan Melalui
Tlp / Sms / Whatsapp: 081266555222
Contoh: Nama,Alamat Lengkap,Jumlah Viagra,Transfer Via Bank
Contoh: Budi Anduk,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 di kemas
rapih,kuat,aman,tidak transparan.
Untuk Pembayaran Anda Bisa Transfer Melalui No Rekening Kami Yaitu :
BANK
BANK
BANK
BANK

BCA : 498-300-5899
MANDIRI : 1350-0075-46664
BNI : 0250-4573-68
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 Dari Kami Berikan Manfaat Yang Kepada Anda

