gogus diklestirici calypso
Gogus Buyutucu
Gogus Kremi Nedir?

Bayanlar icin guzellik hususundaki en degerli kavram olan goguslerin rahat bir bicimde diklesmesi
icin uretilmis ve kullanima sunulmustur. Daha cok gogus ucu icin kullanilan bu krem, genellikle de
emziren annelerin fazlaca yasadiklari gogus ucu agrisi ile catlaklara cozum bulmak icin
uretilmistir. Dogal malzemelerden uretildigi icin son zamanlarin en etkili kremlerinden oldugunu
soyleyebiliriz. Gogus bezi, buyuk oranda yag hucreleri barindirir ve yag depolama ozelligine
sahiptir. icerisindeki bezler destegiyle de sut uretebilen bir yapidir. Bu yuzden duzenli olarak bakm
kremi kullanimi yapilmalidir.
Gogus Bakim Kremi icerigi
Gogus bakim kremlerinin icerisinde daha fazla bitkisel ozler yer almaktadir. Bu yuzden de en etkili
bakim uruudur. Ayrica icerigi sayesinde goguslerin hacimli ve dolgun olmasina ayda
saglamaktadir. Puruzsuz ve bakimli gorunmesini de saglayan gogus bakim kremi ayrica
goguslerin sertlesmesine de katkida bulunuyor.
Gogusleri sikilastirabilen bu bakim kremleri gogusleri canlandirir ve dokuyu da onarir. Dogal ozler
neticesinde ve ozel formullu icerigi ile birlikte daha guclu bir gogus bolgesi yaratmaktadir. Daha
cok shea yagi, E vitamini ve kakao yagi ile uretilen bu kremlerde paraben yer almaz. Bazi gogus
bakimi kremlerinde ise yasemin ozleri ve su zambagi bitkisel ozleri yer alir.
Diklestirici Ve Bakim Kremi Calypso

Gogus Bakim Kremi Kullanimi
Gogus bakim urunleri, nemlendiriciler ve losyonlarla beraber kullanilabilir. Gunde 2 kez kullanimi
uygun olan bu urunler masaj yardimiyla goguslere iyice yedirilmelidir. Daha saglikli bir gogus
bakimi icin mutlaka kullanilmasi gerektigini soyleyebiliriz.
Kullanim sirasinda biraz dikkatli ve titiz olmaniz gerekiyor. Gunde 2 kez kullanabileceginiz bu
urunleri temiz bir cilde uygulamaniz gerekiyor. Bolgeyi ilk olarak ilik su ile temizlemeli ve
gozenekleri actiktan sonra sabah ve aksam kullanabilirsiniz. Uzmanlarin bu konudaki tavsiyesi ise
banyodan hemen sonra uygulanmasidir. Deri gozenekleri bu esnada acik olacagindan, krem deri
alt tabakasina hizli bir sekilde nufuz eder.
Gogus Bakim Kremi Yan Etkileri
Gogus bakim kremleri tamamen dogal iceriklerden olustugu icin herhangi bir zararinin olmadigini
soyleyebiliriz. Kadinlarin meme buyuklugunu, sikiligini ve sekil konusundaki bozukluklarini
duzeltmek icin uretilmis bitkisel destekler olan bakim kremleri, sarkik ve kucuk gogusleri icin
fazlaca idealdir.
Bu kremler sayesinde artik daha buyuk, daha siki ve daha dolgun goguslere ulasabilirsiniz.
Cerrahi mudahalelere ihtiyac duymadan kullanabileceginiz gogus bakim kremleri, son zamanlarin
en cok tercih edilen uygulamalarindan biri olarak cagimizdaki etkisini korumaya devam
etmektedir. Yapacaginiz arastirmalar sonrasinda markalarin kremlerini arastirabilir ve
kullanabilirsiniz. Duzenli bir kullanim yaptiginiz surece herhangi bir sorunla karsilasmadan ve yan
etkisini gormeden uzun sureli kullanima uygun olarak uretilmistir.
Gogus Buyutucu Gogus buyutmek icin son donemlerde etkili bir sekilde kullanlan gogus
diklestirici krem sayesinde gunumuzun en faydali urununu kullanabilirsiniz.

