
Toinen kuva on otettu täsmälleen 15 päivän kuluttua

ensimmäisestä. Huomaathan suuren eron kahden

koetuotteen käytön jälkeen tuona aikana.

 Huomio: Vain 6 näytettä jäljellä. Ilmainen tutustumistarjous päättyy maanantaiperjantai, !

Like 29,978 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Merja on tavallinen kolmen lapsen äiti ja täydellinen esimerkki fiksusta

kuluttajasta, joka ohitti botoxista aiheutuvat terveysriskit ja tuhansien eurojen

kulut ryppyjen poistossa, ja "käänsi kelloa taaksepäin" elämässään.

Kuten useimmat suomalaiset naiset, Merja ansaitsee keskipalkkaa eikä hänellä

ole varaa kokeilla jokaista julkkisten suosittelemaa Anti-Aging -ihmevoidetta,

saati sitten tuhlata rahaa kalliisiin kirurgisiin toimenpiteisiin. Yhteen aikaan

hän harkitsi lainan ottamista botox-ruiskeita varten ja unelmoi jopa

kasvojenkohotusleikkauksesta, mutta pelästyi kuultuaan tarinoita pilalle

menneistä botox-käsittelyistä ja kauneusleikkauksista. Merja päätti löytää

turvallisen ja edullisen ratkaisun, joka tuottaisi tuloksia eikä velkaannuttaisi

häntä.

Nähtyään tv-dokumentin solujen uudistumisesta, Merja löysi kaksi luotettavan

ihonhoitoyrityksen kauneudenhoitotuotenäytettä, A+ Creme & Iris Eye Gel,

jotka ratkaisevat ikääntymistä hidastavan salaisuuden. Hänen tuloksensa ovat

samankaltaisia, joita voi saada aikaan kauneushoitoloissa ja lääkäreiden

vastaanotoilla yli 3000 euron hintaan, mutta nämä tulokset on saatu aikaan

käyttämällä ainoastaan A+ Creme- ja Iris Eye Gel -ilmaisnäytteitä.

Löydettyämme Merjan yllättävän menestystarinan internetistä, ajattelimme, että on tärkeää jakaa hänen tarinansa lukijoidemme kanssa,

jotka haluavat päästä eroon rypyistä ja "kääntää kelloa taaksepäin" elämässä. Sen lisäksi, että tämä ratkaisu poisti Merjan rypyt, se myös

kiinteytti hänen kasvojaan ja kaulaansa hetkessä. Se muutti hänen elämänsä, ja toivomme sen voivan tehdä saman teille.

Ratkaisu:

Merjalle selvisi, että solujen uudistumisen salaisuus on A+ Creme, edistynyt koostumus, joka vaikuttaa ihoosi solutasolla. A+ Creme kuorii pois

kuolleita ja kuolevia ihosoluja. Kun ihon uloin kerros on poistettu, sen alta paljastuu pehmeä, nuorekas ja kosteutettu iho. Tutkiessaan

parhaita anti-aging/ihonhoitotuotteita, Merjalle selvisi, että julkkikset olivat käyttäneet A+ Creme-voiteita jo vuosien ajan pysyäkseen

nuorekkaina. Kuuluisa julkkisten ihotautilääkäri paljasti lisäksi, että A+ Creme ja Iris Eye Gel käyttö yhdessä oli julkkisten salaisuus, sillä tässä

yhdistelmässä oli voimakkaita antioksidantteja, vitamiineja ja kosteuttavia aineosia.

"Tutkimusteni perusteella tiesin, että A+ Creme ja Iris Eye Gel saisivat aikaan uskomattomia tuloksia, ja se että sain ne molemmat ilmaiseksi

oli pelkkää bonusta. En olisi ikinä uskonut, että ilmaisilla tuotteilla saisi aikaan parempia tuloksia kuin kalliimmilla anti-aging -ratkaisuilla." –

Merja

Merjan tarina ja 14 päivän solujen uudistumisen tulokset:

Äiti on botox-lääkäreitä fiksumpi ja keksii 8€ konstin rypyttömille
kasvoille: "Yhdistämällä 2 tuotetta" hän paljastaa yllättävät, 14 päivän
tulokset
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"Täytyy myöntää, että menen usein mukaan villityksiin, ja olen kokeillut lukemattomia ryppyvoiteita kuten Oil of Olay, Neutrogena ja monia

muita näyttääkseni taas nuorelta. Valitettavasti tulokset eivät koskaan ole vastanneet odotuksiani. Sitten yhtenä päivänä näin A+ Cremesta

kertovan dokumentin. Tutkittuani hieman asioita ja löysin A+ Creme ja Iris Eye Gel. Olin epäileväinen, mutta tutkimusteni aikana törmäsin

useisiin menestystarinoihin ja kliinisiin tutkimuksiin, joiden ansiosta päätin kokeilla näitä tuotteita.

Miten siis pääsin alkuun? Tutkiessani A+ Creme-tuotetta huomasin, että useimmat menestystarinat olivat sellaisten ihmisten kertomia, jotka

olivat käyttäneet A+ Creme - ja Iris Eye Gel -tuotteita yhdessä. Näissä tuotteissa on erittäin voimakkaita antioksidantteja ja ryppyjen

vähentäjiä, mutta A+ Cremen lisäksi ne sisältävät suositut ainesosat, Renovage (tunnetaan myös nimellä "Kasvojenkohotus purkissa") sekä

Ester-C (joka on c-vitamiinin aktiivinen ikääntymistä hidastava yhdiste).

"Ohjeissa suositeltiin A+ Creme käyttöä aamuisin ja Iris Eye Gel käyttöä ennen nukkumaan menoa." – Merja

Päivä 1

Käytettyäni A+ Creme ja Iris Eye Gel yhden päivän, olin yllättynyt siitä, miten ihanalta ne tuntuivat

ihollani.

Tuntui siltä, kuin kaikki kasvojeni ihohuokoset olisivat kiristyneet kuin suuren pölynimurin

vaikutuksesta. Muulla tavoin en osaa sitä kuvailla. Poskilla, silmien ympärillä ja otsalla oli syvä,

lämmin ja kihelmöivä tunne. Katsoin peiliin ja huomasin ruusuisen värisävyn kasvoillani. Tämä

säteilevä hohde johtui ravitsevasta verestä, joka virtasi ihoni pintakerroksiin. Tämä mahtava tunne

kesti tuntikausia.

Käytin A+ Creme aikaisin aamulla ja Iris Eye Gel ennen nukkumaan menoa.

Päivä 5

Käytettyäni A+ Creme ja Iris Eye Gel 5 päivää olin yllättynyt dramaattisista tuloksista.

Näin omilla silmilläni, miten juonteet, huokoset ja rypyt olivat epäilemättä huomaamattomampia
ja pienempiä!

Tulokset olivat ällistyttäviä, ja tunsin itseni 20 vuotta nuoremmaksi. Tuntui siltä, kuin olisin katsonut

ryppyjeni ja juonteideni katoavan silmieni edessä.

 

Päivä 14

14 päivän jälkeen epäilyni olivat tiessään… ja niin olivat ryppynikin!

Otsan juonteet, kaulan löysä iho… jopa kasvojeni maksaläiskät… olivat paljon huomaamattomampia

ja lähes tiessään. En ole koskaan tuntenut enkä nähnyt minkään kiristävän ihoani tällaisella voimalla.

Käytettyäni A+ Creme ja Iris Eye Gel muutaman viikon ajan ihoni säilyi nuorena ja itse asiassa sen

kunto parani entisestään päivä päivältä, kunnes ihoni oli yhtä kaunis ja virheetön kuin 20 vuotta

sitten.

Tässä vaiheessa kaikki ystäväni ja sukulaiseni alkoivat kysellä olinko käynyt kasvojen

kohotuksessa tai käyttänyt botoxia.

 

Äiti on botox-lääkäreitä fiksumpi ja keksii 8€ konstin rypyttömille kasv... http://wnmobile.com/fin/

2 of 5 9.7.2013 15:00



Johtopäätös

Saatat olla hieman epäileväinen tämän ikääntymistä hidastavan salaisuuden vaikutuksista, mutta kokeile sitä itse. Tulokset ovat

kiistämättömiä, mikäli noudatat ohjelmaa. Tehtyäsi oman kokeilusi, kommentoi sitä alla ja kerro meille menestyksestäsi näillä tuotteilla sekä

kaikista niistä vaiheista, joiden avulla käänsit kelloa taaksepäin ja sait ihostasi huomattavasti nuorekkaamman.

Seuraa linkkejä ja hanki ilmaiset näytteet A+ Creme- ja Iris Eye Gel -tuotteita. Voit olla varma saavasi toimivia laatutuotteita - ilman

sitoumuksia! Muista, saadaksesi PARHAAT tulokset, sinun on kokeiltava MOLEMPIA tuotteita yhdessä. Molemmilla tuotteilla on 100%

tyytyväisyyden takaava rahat takaisin -takuu. Toimituskuluja on alennettu, joten pääset matkalle kohti sileämpää ihoa alle 9 dollarilla

molemmista tuotteista! Kiirehdi, sillä näitä ilmaisia kokeilupakkauksia ei ole saatavilla ikuisesti!

Rajoitettu tarjous lukijoillemme

VAROITUS:    *Kliiniset testit osoittavat, että sinun on käytettävä MOLEMPIA tuotteita saavuttaaksesi samanlaisia tuloksia.

 

VAIHE 1:

Hanki ilmainen 30 päivän annos A+ Creme

Klikkaa tätä yksinomaista linkkiä ja maksa vain 4,00 €

 

VAIHE 2:

Hanki ilmainen 30 päivän annos Iris Eye Gel

Klikkaa tätä yksinomaista linkkiä ja maksa vain 4,00 €

 

 

 

VAROITUS:    *Kliiniset testit osoittavat, että sinun on käytettävä MOLEMPIA tuotteita tällä menetelmällä saavuttaaksesi samanlaisia

tuloksia.

 

Kommentit:

Lue vastaukset aiheeseen: "Äiti on botox-lääkäreitä fiksumpi 8€ konstillaan" (10 / 44)

Justiina

maanantaiperjantai,  

Olen käyttänyt tätä Anti Aging -näytettä nyt 3 viikon ajan, ja näytän todella 5 vuotta

nuoremmalta! En ihan yhtä hyvältä kuin tämä äiti, mutta kelpaa minulle, kun tuotteet

maksavat 5 € yhteensä! Silmäryppyni ja naurujuonteeni sulavat pois päivä päivältä.

Suurkiitokset kun kerroitte tästä.

Ilta
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maanantaiperjantai,  

Olen yrittänyt päästä eroon rypyistäni vuosikausia, mutta mikään ei ole tehonnut. Te

kerroitte tästä tilaisuudesta saavuttaa tavoitteeni, eli näyttää hyvältä tyttäreni häissä.

Tilasin juuri ilmaiset ihovoidenäytteet, ja minulla on tästä hyvä aavistus!

Niina

maanantaiperjantai,  

Näin tämän yhdistelmän telkkarissa jokin aika sitten, ja käytän sitä edelleen. Olen

käyttänyt näitä tuotteita noin 6 viikkoa (A+ Creme tuli ensin, minun täytyi odottaa Iris

Eye Gelia yksi päivä enemmän). Ihan totta, tämä on uskomatonta, en voi muuta sanoa

kuin WAU.

Piia

maanantaiperjantai,  

Aion antaa näille tuotteille mahdollisuuden tehdä taikoja iholleni. Olen kokeillut

kaikkea mahdollista, ja tähän mennessä mistään ei ole ollut minulle apua.

Selma

maanantaiperjantai,  

Viime aikoina on ollut niin paljon kiirettä lasten kanssa, ettei ole ollut aikaa hakea

tämän kaltaisia tarjouksia. Fiksu ajatus, kuka hyvänsä sen keksi!

Tuuli

maanantaiperjantai,  

Olisinpa tiennyt näistä tuotteista ennen kuin otin botox-ruiskeita! Olisin säästänyt

todella paljon rahaa!

Heljä

maanantaiperjantai,  

Minun äitini lähetti tämän minulle sähköpostilla. Hän oli kuullut siitä työkaveriltaan. Se

taitaa toimia tosi hyvin.

Leena

maanantaiperjantai,  

Ajattelin, että näiden päivittäinen käyttö sotkisi päivittäiset rutiinit, mutta ei se niin

ole! Siihen menee vain pari minuuttia, ja jälkeenpäin on mahtava olo. Kiitos!

Mathilda

maanantaiperjantai,  

Siskoni teki tämän muutama kuukausi sitten. Minä halusin odottaa ja nähdä toimisivatko
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tuotteet, mutta sitten näytteitä ei enää ollut saatavilla! Olinpa hölmö. Kiva huomata,

että näytteitä on taas saatavilla, nyt en tee enää samaa virhettä.

Outi

maanantaiperjantai,  

Kokeilin sitä A+ Creme-juttua jokin aika sitten, ja se toimi ihan mukavasti, mutta en

tiennyt mitään tästä Iris Eye Gel -tavarasta. Kokeilen sitä ja kerron sitten teille.

Jätä Meille Kommentti Alapuolelle:

 Nimi

 Kaupunki

 Sähköposti

Lähetä
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