UIE Black Jade
Naturens gåva till samlivet

UIE Black Jade är en revolutionerande
produkt som utvecklats av malaysiska
och koreanska forskare och är
överlägsen i sin kategori. Denna
naturprodukt bidrar generellt till ökad
ork och energi. Den är säker och lätt att
använda. Den är speciellt effektiv för att
stärka det manliga könsorganet och för
ökad fertilitet.
Fördelar
Ökar ämnesomsättningen
Stärker och ökar storleken på det
manliga könsorganet
Bidrar till ökad spermakvantitet och
stimulerar spermamognaden
Förbättrar ejakulation och ökar
lustkänslan
Lyfter upp och håller erektionen
Ökar uthålligheten under samlaget

Kan vara en hjälp vid
Impotens, svaghet och sexuella
problem som uppstår, samt de som
lider av ryggradsproblem, högt
blodtryck, astma och diabetes.
Kronisk trötthet, generell svaghet,
minskad libido och apati som ofta
uppkommer hos dem som blivit
utbrända eller har varit utsatt för
långvarig stress
Generellt försämrad hälsa och svaga
övre magmuskler
Stärker bröstmuskulaturen hos kvinnor
när den bärs som ett halssmycke

Källa: K-Link Norway AS

Bruksanvisning
1. Välj lämplig storlek för en tättsittande
passform vid penisroten, innan
erektion eller vid ett avslappnat
tillstånd
2. Skåran på ringen måste vara
placerad undertill i linje med ådran.
3. Minst 3 dagars eller 72 timmars
sammanhängande användning
rekommenderas innan förspel eller
samlag
4. Användes dagligen - dag och natt (24
timmar)
5. Avlägsna innan bad, förspel eller
samlag
6. Var aktsam då ringen kan gå sönder
vid ovarsam behandling, tex. tappas
på hårt underlag
7. För att underlätta påsättande eller
avtagande av ringen rekommenderas
UIE K-Energy Cream1 som
dessutom stimulerar könsorganet
8. Rengörs dagligen med vatten
9. Effekten i ringen håller 2 år från första
användningen

Vanliga reaktioner
Det manliga könsorganet kan kännas
varmare, kompakt och lite obekvämt till
en början. Vid regelbunden användning
kommer dessa ofarliga obehagskänslor
att minska och försvinna.
UIE Black Jade finns i tre storlekar och
är förpackad i en diskret smyckesask.
Storlek

L

Diameter 26 cm

XL

XXL

28 cm

30 cm

Innehåll
Black Jade är laddad med Universe
Induced Energy (UIE) och är helt fri från
kemikalier eller andra skadliga ämnen,
en ren naturprodukt från svart Jade.

Din distributör kan ge dig mer
information om UIE Black Jade och
övriga produkter som ingår i
Hälsokonceptet.

Oberoende distributör:

1

Produkt som ingår i K-Links hälsokoncept
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