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⇒ Tabletki na powiększenie piersi, biustu ....
⇒ Tabletki nowej generacji
⇒ Produkt Oryginalny NIE produkowany w Polsce
Breastfem NYV 60 tabletek, 2 miesięczna
kuracja. Preparat dla kobiet
przeznaczony wyłącznie dla osob
dorosłych. Tabletki na powiększenie
biustu piersi....
Informacje zawarte na stronie oraz dotyczące prac
prowadzonych w Stanach Zjednoczonych USA nad
wpływem składników znajdujących się m.in. w tabletkach
BreastFem na powiększenie piersi, biustu, nie są uznane
przez instytucje w Polsce jako badania naukowe i nie
mogą być brane pod uwagę w odniesieniu do
sprzedawanych tabletek. Tabletki BreastFem sprzedawane są w Polsce jako
suplement diety więc niniejsze informacje zawarte na stronie mają jedynie charakter
komentarzy. Nie są to informacje handlowe.

Serenoa Repens u kobiet może być wykorzystywana do stymulowania
powiększenia piersi, leczenia jajników i macicy. Wydaje się posiadać 5-a-reduktazy
aktywności hamującej (co zapobiega konwersji testosteronu do
dihydrotestosteronu). Odnotowano również efekty hormonalne estrogenowe, jak
również bezpośrednie działanie hamujące na receptory androgenów. Zmniejsza
produkcję testosteronu co sprzyja wysokiemu poziomowi estrogenów w organizmie
może sprzyjać powiększeniu biustu u kobiety.
Mogą rozpocząć reakcję podobną do tych, które występują w okresie dojrzewania,
kiedy zaczyna się rozwijać tkanka piersi kobiet. Składniki te dostarczają estrogeny
roślinne, które stymulują wzrost tkanki piersi, powodując zmiany hormonalne.
Estrogen roślin jest naturalnym produktem pochodzenia roślinnego i jest dość
łagodny.

Źródło (m.in. powiększanie piersi biustu tabletki zioła ....) informacje Stany
Zjednoczone:
Calandria Hillera Wilkes University, Wilkes-Barre, Pensylwania
http://herb-alert.com/damiana-breast-enhancements-different-ways-to-increase-yourbreast-size-free-article-courtesy-of-articlecity-com
http://klemow.wilkes.edu/Serenoa.html
http://tocancer.com/saw-palmetto-serenoa-repens-sabal-serrulata
http://www.botanical-online.com/english/serenoarapens.htm
https://naturescorner.wordpress.com/2008/11/11/natural-breast-enhancement/
Turnera diffusa zawiera składniki odżywcze wymagane do powiększania piersi.
Aktywność estrogenną obserwowano w ekstrakcie, a trzy związki w tym apigenina
7-glukozyd, Z-ECHINACIN i pinocembrin. Ekstrakt Turnera diffusa dwa pojedyncze

związki pinocembrin i acacetin mogą znacznie hamować aktywność aromatazy.
Ponadto apigenina 7-glukozyd, Z-ECHINACIN i pinocembrin wykazały aktywność
estrogenową. Źródła Turnera diffusa w diecie mogą pomóc zwiększyć rozmiar piersi.
Zawierają wysokie stężenie estrogenów (fito-estrogenów), które mogą stymulować
wzrost tkanki piersi, są szczególnie wrażliwe na wzrost swojego poziomu
estrogenów.
Źródło (m.in. powiększanie piersi biustu tabletki zioła ....) informacje Stany
Zjednoczone:
J Ethnopharmacol. 2008. Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy,
University of Mississippi, MS, United States.
http://www.breastenhancement.org/damiana
http://www.raysahelian.com/damiana.html
http://betterinfo4you.com/herbs-for-breast-growth/
Diosgenina lub dziki yam często jest promowany jako "naturalna alternatywa do
terapii estrogenowej . W medycynie stosuje tą częś korzenia rośliny, która zawiera
fitoestrogeny, w tym diosgeniny, które są źródłem naturalnego progesteronu. Źródło
(m.in. powiększanie piersi biustu tabletki zioła ...) informacje Stany Zjednoczone:
http://breast-enlargement-naturally.com/wild-yam-extract/#
http://www.raysahelian.com/wildyam.html
http://www.mdidea.com/products/herbextract/wildyam/data08.html
Skład jednej tabletki preparatu breastfem NYV zawiera :

BreastFem opinie

Serenoa repens 50mg
Turnera diffusa 25mg
Dioscorea Villosa 2,5mg
Diosgenina (20% ) 0,5mg

Wszystkie aktywne składniki są pochodzenia naturalnego. Używany wyciąg
Serenoa 4:1 (rośliny owocowe Serenoa repens) zawiera cztery razy więcej kwasów
tłuszczowych niż naturalnie występujące zioło. Damiana (Turnera diffusa var.
afrodisiak) stosuje się w postaci stężonego ekstraktu z liści roślin w 6:1. Herb
Dioscorea villosa zawiera 20% substancji czynnej diosgenina uzyskanych z bulw.
Suplementacja: 1 tabletkę na dobę, maksymalnie przez 120 dni
Preparat w Polsce zarejestrowany jako suplement diety.
Skutki uboczne - może wystąpić zwiększenie libido.

NOWOŚĆ paczki z
płatnością przy
odbiorze!

breastfem NYV Opinie
klientów:
Ania32/Dobry produkt po
składzie widzę że chyba
najlepszy z dostępnych w
sprzedaży./06.09.2012/
Roxy/Po trzech tygodniach

Roxy/Po trzech tygodniach
piersi jakby obfitsze były,
przyrost masy jakieś 10%
wnioskuję, stosuję 1 tabletkę
dziennie, do końca kuracji
jeszcze daleko ale jestem
dobrej myśli/18.09/

Paulina/Biorę dopiero
tydzień po jednej tabletce i
efekt całkiem niezły biust w
push apie fajnie wygląda, o
dziwo libido też jakby
większe i ochota na sex ale
to pewnie po Damianie jeden ze składników/29.09/

Enyyaa/Super efekt właśnie
skończyłam opakowanie
proponuję 2 tabletki dziennie
- trochę energia rozpiera ale
efekt jest szybszy już po
miesiącu brania. U mnie
piersi naprawdę urosły i to
bez operacji plastycznej,
mąż chce je cały czas
dotykać supppeeerrr/01.10/

E45/Dobry preparat i co
najważniejsze same
naturalne składniki, pomógł
mi bardzo. Bałam się tylko
na początku że przytyję po
tych tabletach ale
bezpodstawnie.
Polecam./04.10/
Kora26/Produkt naprawdę
skuteczny przy regularnym
braniu. 3 miesiące po jednej
tabletce dziennie. Biust
obfitszy o jakieś 1/3, jak ktoś
spodziewa się efektów
gwiazd filmów porno to niech
lepiej zrobi
operację:)))/12.10/

napisz opinię:
pseudonim:
twoja opinia:

Wyślij opinię
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Opisane rezultaty
stosowania suplementów
diety mogą się różnić w
zależności od
indywidualnych
uwarunkowań. Opinie
klientów są subiektywne.
Nie ponosimy
odpowiedzialności za ich
treść. Treść zawarta na
stronie nie odnosi się do
sprzedawanego preparatu,
pełni jedynie rolę
pozycjonowania strony na
podstawie słów
kluczowych. Naturalne
powiększenie piersi forum
o2
Tabletki na
powiększenie piersi forum
kafeteria
Jak
powiększyć biust forum
kowbojki
Do
kobiet: co myślicie o
tabletkach powiększających
piersi? forum kowbojki
Tweetnij
Pinterest.com tabletki na
powiększenie piersi biustu
tabletki na powiększenie
piersi biustu
tabletki dla kobiet na naturalne
powiększenie biustu i piersi
BreastFem. Skład tabletek
oparty na badaniach
prowadzonych w USA.
Breastfem
Manufactured by: Breastfem
Model: Breastfem
69 New

Jest uprawiana do celów leczniczych.Surowiec pochodzi głównie z Indii, Turcji,
Chin, Maroko i Francji. W nasionach zawarte są galaktomannany (25-40% ) budujące
śluzy. Hydroliza śluzu prowadzi do uwolnienia mannozy 70% , galaktozy 28% i
ksylozy 2% . Wg najnowszych badań nasiona zawierają 25% białek (bogatych w
tryptofan i lizynę), 6-10% tłustego oleju (bogatego w witaminę F), 2-3% saponin
sterydowych, gorzkie furostanol-glikozydy (np. trigofoenozyd A, B-G, uwalniające
diosgeninę), peptydoestry saponin sterydowych (fenugrecyna = foenugraecin;
uwalniające diosgeninę); trygonelina = trigonellin 0,37% (N-metylobetaina kwasu
nikotynowego), olejek eteryczny (0,01% ) zawierający sotolon (3-hydroksy-4,5dimetylo-2(5H)-furanon). Aktywnie pobudza uwalnianie
insuliny, aktywując pośrednio syntezę białka i przenikanie
cukru do komórek ciała, masy tłuszczowej piersi.
Zwiększa syntezę glikogenu w komórkach tłuszczowych.
Działa przeciwcukrzycowo. Zapobiega glukozurii
(cukromocz). Obniża stężenie cholesterolu i LDL we krwi,
działając lipotropowo i przeciwmiażdżycowo. Zwiększa
retencję azotu w ustroju. Pobudza wzrost tkanki łącznej i
mięśniowej i tłuszczowej piersi, aktywuje procesy
regeneracji nabłonków, kości, chrząstek i mięśni. Przy 2-4
miesięcznym zażywaniu przyrost masy piersi i
powiększenie biustu.
Roślina ta to gatunek
w rodzaju Foeniculum (traktowanej jako jedyny gatunek w
rodzaju przez większość botaników ). Jest członkiem
rodziny Apiaceae (dawniej Umbelliferae). Jest to bardzo aromatyczne i aromatyczne
zioła z kulinarnych i leczniczych zastosowań i, wraz z podobnym smaku anyżku.
koper Florencji lub finocchio jest wybór z podstawy łodygi, która jest jako roślina.
Wild Yam jest rośliną. Zawiera chemikalia, diosgeniny, które mogą być wykonane w
laboratorium w różnych steroidów, takich jak estrogen i dehydroepiandrosteronu
(DHEA). Wyciągi korzeniowe i rośliny są używane jako źródło diosgeniny, która jest
przygotowywana jako "ekstrakt", który zawiera ciecz zatężoną diosgeninę. Istnieje
ponad 600 gatunków dzikiego yam. Niektóre gatunki uprawiane są przede
wszystkim jako źródło Diosgenina dla laboratoriów. Gatunki te nie są z reguły ze
względu na spożywane gorzki smak. Tylko około 12 z 600 gatunków są jadalne. Yam
Diosgenina lub dziki często jest promowany
jako "alternatywa" do naturalnej terapii
estrogenowej, więc widać, że używane do
estrogenowej terapii zastępczej, suchość
pochwy u starszych kobiet, PMS (zespół
napięcia przedmiesiączkowego), bóle
menstruacyjne, słabe kości (osteoporoza),
zwiększenie energii i popęd seksualny u
kobiet, oraz ostatnio w powiększeniu piersi z
zadziwiająco dobrym efektem . Wild Yam
wydaje się mieć pewną estrogenopodobną aktywność, ale nie jest to właściwie
przekształcanie estrogenów w organizmie.
Gatunek rośliny wieloletniej
należący do rodziny jasnotowatych. Występuje w całej niemal Europie oraz w Turcji.
Zastosowanie Roślina lecznicza. Zawiera flawonoidy,
garbniki, glikozyd dwuterpenowy marubinę, saponiny,
alkaloid stachydrynę, kwasy organiczne, sole wapnia,
potasu, krzemu i inne. Związki czynne mają działanie
podobne do naparstnicy, ale słabsze. jest jak roślina z
rodziny astrowatych , pochodzi z regionu Morza
Śródziemnego , od Portugalii północnej do południowej Francji i na wschód do Iranu
. Znane jest w innych częściach świata, w tym części Ameryki Północnej, jako
gatunki wprowadzone i często szkodliwych chwastów . Jest czasem używany i
promowany w skutecznym powiększaniu piersi . Surowe ekstrakty zawierają około
0,2% cnicin . Jest on zalecany do stosowania przez publiczne pielęgniarek zdrowia
w Ontario, w Kanadzie, a także przez Canadian Karmienia Piersią
Fundacji, aby zwiększyć laktację u matek karmiących piersią oraz masę tłuszczową
piersi.

»454353525435

[22.01] 00:32

Idea opiera się na założeniu, że ciało kobiety jest organizmem i podlega procesowi rozwojowemu tak samo, jak
każdej żywej istoty. Warunkiem realizacji tego procesu jest stworzenie przez organizm odpowiednich warunków
do jego przeprowadzenia obecność w tej czynności tabletek na powiększenie piersi biustu. To doskonałe
narzędzie, które wzmacnia całość oraz zwiększa poczucie przynależności do niego wśród jego członków, a
rozłożenie procesu w czasie, gwarantuje długotrwałe utrzymywanie się tego efektu.

[22.03] 21:10

xcomx (10.03.28 12:53):
Możesz ze mną spotkać się bezpłatnej i niezobowiązującej konsultacji w sprawie odpowiedniego doboru
tabletek na powiększanie biustu, odpowiem na wszystkie Twoje pytania oraz doradzę, czy temat, z którym
przychodzisz jest tematem którym może się zająć moja klinika naturalnie czy też może są efektywniejsze metody

wzrostu tkanki piersiowej Zaproponuję Ci zasady pełnej kuracji suplementami diety oraz co najważniejsze dietę ,
co chcesz ze swojej strony dodać, by czuć się komfortowo ze swoim biustem nowym !!1. Pozostanie nam
umówienie się na czas potrzebny do podjęcia decyzji - czy chcemy razem wejść w proces zdrowotny dla Ciebie.

[23.04] 22:35

[12.04] 23:23

Młode kobiety zwykle mocno wierzą w to, co czynią. Nawet wówczas gdy rezultaty ich dążeń są odwrotne do
zamierzonych, jak dziecko nie potrafią przyjąć do wiadomości, że mogą naturalnie powiększyć piersi z
tabletkami. Uważają, że jeżeli już raz podjęły się realizacji celów w ten czy inny sposób, niepowodzenia nie
powinny prowadzić do zmiany techniki bądź metod. Wszelkie zaś uwagi skłonne są traktować jako porażkę
życiową i brak możliwości znalezienia partnera. Być może właśnie ta cecha powoduje, że inne piersi niezbyt
chętnie posądzają o bezmyślność i często mają rację.

wrażliwe istoty, które przez wrodzoną ostrożność często nie mogą w pełni wykorzystywać swoich szans i
umiejętności. Ten rok może okazać się jednak przełomowy w powiększaniu biustu przy dużej dozie pracy nad
sobą polegającej na treningu asertywności, oraz uświadomieniu sobie swojej własnej wartości tabletki na
powiększenie piersi może wreszcie nauczyć się stawiać na swoim. Wrodzona wrażliwość i umiejętność
odgadywania uczuć innych w połączeniu z nabytą ciężką pracą umiejętnością cenienia samego siebie może
sprawić, że rok 2015 będzie bardzo szczęśliwy dla wszystkich Breastfem. .
Ola

[13.02] 16:15

[16.02] 21:18

[18.06] 11:37

[20.02] 15:50

[20.02] 20:10

precyzyjniej i bardziej szczegółowo, określają potencjał każdego z tabletek powiększających piersi oraz
poszczególnych jego składników . W poszczególnych opakowaniach niektóre cechy na etykietach są
zaakcentowane, inne zaś wzbogacone o pewne dodatkowe odcienie charektorologiczne. Breastfem mają swoje
konstelacje na firmamencie. Odwołują się one w swym nazewnictwie i symbolice do starożytnych mitów.
Wyróżnia się także poszczególnych podwładców w składnikach roślinnych, czyli bogactwo fauny i flory.

Kochane kobietki, co roku staram się zwrócić Waszą uwagę na nasze tabletki na powiększenie piersi , aby
traktować okresy bez stosowania tego typu kuracji jako czas stracony z wielu wskaźników biologicznych wynika
Podstawowe i oczywiste prawo: to, co dzieje się w naszym organiźmie obecnie, to znaczy jakie tendencje
rozwojowe można w nim dostrzec: co mówią przede wszystkim składniki, oraz w mniejszym stopniu
powiększenie biustu. Bo kiedy jesteśmy na tak zwanej fali życia, taki błahy wskaźnik za bardzo nas nie
powstrzyma. Z drugiej strony, kiedy przeżywamy coś jakby dno... może wiele podpowiedzieć :-)

U osób, które używały tabletek na powiększenie biustu, takie jak sód i potas oraz płyny ustrojowe, pozostawały w
normie, nawet jeśli nie przestrzegały one specjalnej diety. Stwierdzono również, że o kondycji branży
powiększenie piersi, nie wystąpiły u nich żadne poważne problemy u uznanych eksertów, a układ krążenia
pracował u wszystkich jako informacje typu uwaga na burzową pogodę przez cały czas.. . Raport techniczny
skazany za znieważenie policjantów, długoterminowych, testów w powiększeniu biustu, konieczne jest takie by
było ono bardziej bezpieczne i długofalowo bardziej stabilnie. Wskazano jednak, że wstępny test dowodzi, iż
możliwe jest optymalne wykożystanie takich podpożątkowanych władzy wykonawczej tabletek.

tabletki na powiększanie biustu?
Breastfem NYV?
możesz to miec tutaj:
wpis usunięty za reklamę

Przemiana materii i zaopatrzenie organizmu przy stosowaniu tabletek na powiększenie piersi i w krótkiej
głodówce są takie same, więc organizm nie potrzebuje nic przebudowywać aby otrzymać pożądany efekt.
Otrzymuje potrzebną ilość białka, z tym, że jest to białka WŁASNE. Głównym źródłem protein jest własny tłuszcz,
a ilość energii z wytwarzanych własnych węglowodanów wynosi przy głodówce Przy żywieniu optymalnym ilość
centymetrów powiększania biustu powinny być osiągnięte na dobę, co stanowi średnio około 10% całkowitej
podaży energii . Przy stosowaniu ilość energii z wytwarzanych przez organizm węglowodanów jest za mała dla
optymalnego funkcjonowania organizmu.
Marta

[26.02] 10:49

Z fundacji bęziemy rozmawiać o kolejnych pomysłach żeby posprzątać ten bałagan jaki mamy z tabletkami na
powiększenie biustu, co w tych zaleceniach jest. Najwięcej ma projektów w wielu aspektach wszystko to składa
się w jedną całość i ten projekt jest krokiem naprzód dla breastfem:))

[10.02] 18:47

To jest większa całość i projekt tego nie załatwi wszystkiego trzeba to wziąć pod uwagę co tam się przewiduje.

I tak, jeżeli wszystko się powiedzie możemy poczekać 60 dni które trzeba odczekać, następnie kolejne 60 dni i
dopiero dostajemy taką kompetencje które pozwolą nam używać tabletek na powiększenie biustu w formie
zalecanej przez komisję. Niby jedziemy w dobrą stronę ale jednak łagodzenie pewnych sytuacji nie jest dobrą
sytuacją bo następuje naruszenie regulaminu.
[28.02] 23:00

[01.03] 21:23

breastfem nyv

Ogólnie uwielbiam duże piersi ale z tego co widzę to samce walczą o samice i musisz tego posłuchać żeby
zrozumieć. W naszym magazynie przyglądamy siędoświadczeniu rzeczywistości. Dlatego nawet ogórki
konserwowe są do nabycia a później można ukisićsobie takiego ogórka jako kuracja na inwestycje we własne
zdrowie i krzepkość zamiast stosować tabletek innych niż te.
[02.03] 21:46
[29.03] 20:12

[02.06] 15:58

[20.06] 13:49

[29.06] 07:01

Zapobiegają przebarwienią a najlepiej do 80% taniej teraz można kupić i jest lepiej i nie zmienie na nic innego
niż tylko tabletki na biust bo to jest naprawdę coś interesującego poważnie nie na żarty we wszystkich sklepach
czytaj regulamin a kto ostatni do gabinetu? ba ja tylko po receptę, przypominamy że logowanie jest całkowicie
bezpłatne.

OLO2007 (09.01.17 12:40):
W oskarżonym o katastrofę ale ja nie mam żadnych zahamowań za to że stosuję tabletki na powiększanie piersi
ale jak niektóre kobiety sądzą to nie jest najlepsza kontynuacja żeby wrócić z dalekiej podróży więc mogę co
najwyżej zachęcić, podpowiedzieć, pomóc tym które mają małe piersi ale nie które kobiety naprawdę mają małe
albo nie mają wcale !!!! więc te kobiety potrzebują mojej pomocy.

polecam tabletki na powiększenie piersi breastfem

Naprawdę kobiety wstydu nie macie martwicie się takimi rzeczami a tutaj jest prawdziwy konflikt i nie wszysto
zaraz wróci do normy, tak przed naszą rozmową sprawdziłam czy już wszystko jest dobrze ale niestety sądzę że
tak łatwo nie będzie a powiększyćpiersi trzeba bo jak tu żyć pytam się.
facebook powiększanie piersi tabletki Breastfem

[29.06] 14:00

Na wesoło i na smutno :)))

[10.07] 21:08

Pan Jakub pozbył się zbędnych kilogramów i teraz zastanawia się jak tutaj sobie powiększyć biust tak żeby było
fajnie i przyjemnie bo niestety nie jest jeszcze doskonale z moim ciałem bo spadek wagi, płaski brzuch, lepsze
zdrowie już są i ...... niestety małe piersi zostały :(

twitter powiększanie piersi Breastfem

ha ha ha ha ha ha ha

[11.07] 07:24

[16.07] 13:33

Jeśli chodzi o tę książkę jest bardzo ciekawa, nie tylko spis treści na temat metod powiększania biustu ale i też
ogólny zarys całej psychologi tego zjawiska jako społecznego problemu. Ja nie wiem naprawdę jak to jest i jak
to wyjaśnić jeśli cała populacja kobiet uważa że stosowanie tabletek na powiększenie piersi jest z góry skazane
na niepowodzenie jeśli całość i tak nie da rezultatów pozostaje tylko niebezpieczna bo zawsze istnieje ryzyko
niepowodzenia operacja. Najbardziej zastanawia fakt że tym tematem zainteresowana jest również młodzież
zarówno młode kobiety jak i co może wydawać się szokiem młodzi chłopcy.

[19.07] 17:12

nie no ludzie uspokujcie się .....

[21.07] 16:51

Ja tam stosowaniem Breastfem jestem zadowolona

[21.07] 17:19
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