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Viagra

Viagra adalah obat kuat tahan lama untuk pria dewasa yang berasal dari america perusahaan pfizer yang sudah
terkenal di negaranya dan belahan negara lainnya.Karena sudah terbukti akan manfaatnya untuk
menyembuhkan penyakit ejakulasi dini,impotensi,lemah syahwat,serta mani encer.Untuk itu viagra sangat di
cari bagi pria dewasa karena sudah terkenal akan khasiatnya yang sudah terbukti teruji oleh ilmuwan dunia
sehingga sangat aman di konsumsi oleh pria dewasa.
Maka dari itu kami sebagai penjual toko online terpercaya yang menjual viagra asli langsung dari america ingin
menawari anda sebagai solusi bagi rumah tangga anda yang sedang mengalami keretakan dalam masalah
hubungan seksual dengan pasangan atau istri anda.
Untuk itu kami hadir sebagai toko online terpecaya untuk memberikan anda solusi agar kepercayaan dalam diri
anda kembali lagi bila melakukan hubungan seksual dengan pasangan anda sangat percaya diri karena
mengkonsumsi obat kuat viagra yang di pesan melalui toko online kami.
Berikut manfaat viagra bila anda mengkonsumsinya :
Membuat penis kuat serta tahan lama di ranjang
Menambah stamina ketika melakukan hubungan seksual
Membuat pasangan anda akan ketagihan
Menjaga keharmonisan rumah tangga
Bisa melakukan ber ulang ulang kali
Menambah libido seks
Ereksi menjadi kuat
Anda menang istri pasti senang
Cara minum obat viagra original USA :
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.
HARGA VIAGRA KOTAK
Viagra Kotak isi 4 tablet harga @200.000,-

HARGA VIAGRA BOTOL
Viagra botol isi 30 tablet harga @900.000,Viagra 2 botol isi 60 tablet harga @900.000,- jadi Rp.1.800.000,Viagra 3 botol isi 90 tablet harga @900.00,- jadi Rp.2.500.000,- (rekomendasi)
Harga untuk viagra eceran 10 tablet hanya Rp.400.000,- murah bukan harga viagra yang ditawarkan kami
kepada anda.
Pastikan anda beli viagra asli hanya ditempat kami dan kami memberi garansi apabila viagra yang anda beli
tidak asli atau tidak ada reaksi sama sekali. Saat anda akan membeli pil disfungsi ereksi sebaiknya lebih teliti
dan jeli agar anda tidak tertipu dengan obat yang palsu. Jika anda meminum obat palsu akan membahayakan
kesehatan anda, terutama pada bagian vital anda.
Sekarang juga beli viagra di no Handphone / Whatsapp
0812 86 777 444
Pesan sekarang juga dan besok dipastikan sampai ke tangan anda
Contoh cara Membeli Obat Viagra 100mg original USA di toko kami atau Pesan Melalui
Tlp / Sms / Whatsapp : 0812 86 777 444
Contoh: Nama,Alamat Lengkap,Jumlah Viagra,Transfer Via Bank
Contoh: Ade setiawan,Jl.Menteng tenggulun no.12 rt.11 rw.10 Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya,3botol,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 : 0812 86 777 444
MANDIRI : 0812 86 777 444
BNI : 0812 86 777 444
BRI : 0812 86 777 444

