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Spójrzmy prawdzie w oczy - nie być w stanie doprowadzić kobiety do orgazmu boli. Za każdym
razem, kiedy nie potrafisz jej zadowolić, bierzesz to do siebie. Czujesz się słaby, Twoje poczucie
męskości zanika a może nawet boisz się, że ona Cię zostawi. Przeprowadzono badania, które
wykazały, że tylko 25% kobiet osiąga orgazm podczas tradycyjnego stosunku płciowego, a 40%
w ogóle nie czerpie z niego przyjemności.
Większość kobiet zawsze powie Ci, że było super, nawet jeśli w rzeczywistości było bardzo źle.
Dlatego większość facetów jest błędnie przekonana o tym, że są świetnymi kochankami i nie rozwija
się w temacie seksu.
Przerażony? Wcale nie musi tak być! Pomóc może Ci książka Sztuka Ekstazy Oralnej!
W mniej niż godzinę będziesz mógł używać krok po kroku wskazówek z tego poradnika
samym zapewnić swojej kobiecie potężny orgazm, jakiego nigdy wcześniej nie miała.

i tym

Szczerze mówiąc, nie ma znaczenia czy jesteś sezonowym kochankiem, oddanym mężem, facetem
zaczynającym swoje kontakty z kobietami czy prawiczkiem. Informacje tutaj zawarte na pewno będą
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dla Ciebie wartościowe i dzięki nim zapewnisz jej niesamowite przeżycia, które zapamięta na zawsze.
Poradnik zawiera m.in. porady i odpowiedzi na pytania:
Jak przebić się przez barierę w jej samoocenie powstrzymującej ją przed miłością
oralną (cunnilingus) i doprowadzić do tego, że ucieszy się już na samą myśl oraz będzie
dążyła do Waszego spotkania! Ostrzeżenie: Większość fachowców tego nie uczy a jeśli
pominiesz ten jeden szczegół, możesz nigdy nie zadowolić jej w ten sposób,
Jak zachęcić ją do wzięcia prysznica przed cunnilingus bez obrażania jej wzmocnij swoje
przekonanie o cudownym zapachu jej kwiatu rozkoszy,
Mało znane techniki językowe pomagające osiągnąć jej szczyt nie dziw się, jeśli po ich
użyciu będzie krzyczała Twoje imię w ekstazie,
Dlaczego dla niektórych kobiet pobudzanie łechtaczki jest bolesne i tajemna okolica, którą
można pieścić zamiast niej co da jej dużo przyjemności Nie nie mam na myśli tutaj punktu G!
Rodzaje zabawek wraz z informacjami jak ich używać,
Pozycje, jakie możesz zastosować w trakcie zapewniania jej ekstazy oralnej, które
dodadzą pikanterii i sprawią, że każdy raz będzie inny i wyjątkowy,
8 konkretnych pytań, które musisz zadać, żeby dowiedzieć się, co dokładnie lubi Twoja kobieta.
Odpowiedzi na nie dadzą Ci sposoby na zapewnienie jej możliwie najlepszych doznań,
I wiele wiele więcej
Czy chcesz się wyróżniać z tłumu facetów? Czy chcesz mieć powodzenie u kobiet?Czy chcesz być
pożądanym towarem na rynku? Czy chcesz dać swojej kobiecie przyjemności o jakich nawet
nie marzyła? Czy chcesz być bardziej pewny siebie w sprawach seksu? Czy postawiłbyś komuś
drinka za to, żeby powiedział Ci jak to wszystko osiągnąć?
Jeśli TAK kliknij Dodaj do koszyka, a zdobędziesz wyjątkową wiedzę i będziesz królem jej
przyjemności.
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