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A planta que esquenta o clima!
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Você já conhece essa propriedade muito especial das sementes do Feno Grego?

Conversei, recentemente, com a redação da revista SAÚDE sobre uma descoberta incrível da ciência. A
propriedade sensual das sementes do Feno Grego! Ao estudar essa plantinha, velha conhecida da
medicina oriental, foi descoberto que era possível produzir extratos naturais, capazes de melhorar a
qualidade de vida - especialmente a da vida íntima!
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Esses extratos já estão disponíveis nas melhores farmácias de manipulação do Brasil. A versão
destinada às mulheres é conhecida como Libifem. Já para os homens, o nome é Testofen. Por serem
feno grego padronizado em 50% de fenusídeos, substância naturalmente encontrada no Feno Grego e
potencializada pela tecnologia de extração, eles são capazes de agir na modulação hormonal, que após
os 40 anos começa a apresentar deficiências tanto no homem quanto na mulher.
Entrar na menopausa talvez seja um dos maiores desafios na vida de uma mulher. É um processo
natural, assim como a adolescência. E assim como adolescer não foi um processo facílimo, menopausar
também não costuma ser. A gente precisa falar mais sobre isso, porque é importante desmistificar! Chega
de esconder os calores, a insônia e a falta de vitalidade: já temos alternativas naturais para lidar com
eles! O que Libifem faz é ajudar a modular o estrogênio e a testosterona livre no organismo, devolvendo,
entre outras coisas, o desejo, a excitação e a satisfação. Ô, coisa boa esse Libifem!
No homem, a falta de testosterona causa ganho de massa gorda e perda de massa muscular, além de
fazer com que os resultados da musculação ou atividade física sejam cada vez mais lentos. E, como você
já deve ter adivinhado, a deficiência desse hormônio também afeta profundamente a performance sexual.
A boa notícia é que Testofen aumenta em 99% a testosterona livre no organismo!
Aqui, coloco um breve resumo do que cada um deles proporciona ao organismo:
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TESTOFEN:
aumento da Libido e da Força Muscular
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- Auxilia na manutenção e aumento da massa muscular;
- Ajuda a atingir a força máxima;
- Promove a manutenção dos níveis de testosterona livre em homens;
- Melhora do desempenho sexual nos homens;
- Promove a libido e vitalidade sexual nos homens;
- Ajuda a reduzir os sintomas da andropausa;
- Ajuda a reduzir gordura corporal.
LIBIFEM: aumento do Desejo Sexual e da Libido
- Ativo 100% natural, extraído das sementres do Feno Grego;
- Padronizado em 50% de Fenuside™;
- Auxilia no aumento da libido, excitação, frequência e satisfação sexual feminina;
- Ajuda a reduzir os sintomas da menopausa;
- Contribui para níveis saudáveis de energia e vitalidade;
- Favorece a modulação hormonal feminina.
Incrível, né? É importante frisar que esses extratos, apesar de naturais, são super tecnológicos e trazem
as propriedades do Feno Grego potencializadas. Portanto, o efeito que a gente obtém consumindo as
sementes de Feno Grego in natura não se compara ao obtido do uso de uma fórmula manipulada
personalizada com Libifem ou Testofen. É por isso que é tão importante contar pra você que os dois são
padronizados em 50% de Fenusideos - essa é a garantia de que essa substância vem na concentração
certa para proporcionar os benefícios listados acima.
Bora mandar manipular e esquentar esse clima, meu povo! É só conversar com seu médico ou com o
farmacêutico na farmácia de manipulação e pedir uma fórmula personalizada contendo Libifem e
Testofen.
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