
Dobrý den, 

velice se omlouvám, ale váš dotazník nemohu vyplnit, protože jsem si váš výrobek nezakoupila s prezentovaných 

důvodů. 

Zabývám se tantrou a vaše nabídka mě zaujala při návštěvě mého gynekologa, kde je v čekárně TV se zdravotní 

tématikou pouštěné neustále dokola. Dlouho jsem nemohla sehnat erotickou pomůcku "nefritové vejce" podle 

vlastních požadavků. Po shlédnutí reklamy na váš produkt jsem se rozhodla si jej objednat, protože podle reklamy 

splňoval to, pro co jsem ho potřebovala. V Asii se nefritové vejce používá pro posílení poševního svalstva za účelem 

lepšího sexuálního prožitku. Samotná tantra se zabývá sexuálním prožitkem a také transformací sexuální energie, 

kterou je člověk, který ji ovládá, schopen uzdravit ve vlastním těle jakýkoliv zdravotní nedostatek. 

Bohužel jsem musela absolvovat operaci na vyjmutí dělohy a vejcovodů. Právě po této operaci si mnoho žen stěžuje 

na povolení svalstva dna pánevního i v pochvě a problémy s inkontinencí. 

Po první kontrole jsem byla pochválena, že asi cvičím a proto nemám žádný průvodní problém. Řekla jsem panu 

doktorovi, že jsem si zakoupila tuto pomůcku a nepravidelně s ní cvičím. Udivilo ho, že jen toto cvičení by mohlo mít 

takový efekt. 

Cvičím s vaší pomůckou hodně nepravidelně a neváže se to k žádným zdravotním problémům, které bych měla. Jsem 

zdravá, je mi 44 let a 2roky již nemenstruuji. Samotné procvičování a posilování samozřejmě velice kladně napomáhá 

nejen mým sexuálním prožitkům, ale i mému partnerovi.  

Zátěže vždy postupně zavěšuji nejprve na větší kuličku a po té vyměním za menší, kam opět zavěsím všechny 3závaží, 

se kterými cvičím. Celé kolečko trvá cca 15min. 

Mějte se moc krásně a přeji vám mnoho prodejních úspěchů s tímto produktem... Já sama vřele doporučuji všem 

svým známým, ale jedná se o dost intimní záležitost a ne každý se o takových to problémech rád baví. Ale protože 

vím, že jedno souvisí s druhým doporučuji především pro sexuální obohacení, kterého na východě využívají mnohem 

více než u nás v Evropě. 

================================================================================== 


