לקוחה יקרה,
ראשית אנו רוצים לברך אותך על הצטרפותך למשפחת !NaturalBe
עם קבלת הקרם ,את מצטרפת לקהילה הולכת וגדלה של נשים מהארץ ומהעולם שמעדיפות
לטפח את החזה שלהן באופן טבעי ובריא...
הצלחת הטיפול:
הפורמולה של  NaturalBeמכילה צמחים ושמנים לטיפוח העור כמו גם צמחי מרפא
המעודדים ייצור טבעי של פיטו –אסטרוגן .מה שיוצר גירוי הורמונלי עדין התורם למראה
נפוח ומוצק יותר של האזור הנשי שלך .זו הסיבה שתוצאות הטיפול ישתנו מאישה לחברתה,
מאחר וכל אחת שונה מבחינה גופנית .ישנן נשים שהגוף שלהן מגיב מהר ( היו גם לא מעט
נשים שדיווחו על גדילה לא מבוטלת בנפח החזה – תופעת לוואי רצויה לרוב) וישנן נשים
שהגוף שלהן מגיב באופן איטי ומתון יותר .כמו כן ,יש נשים שירגישו את ההשפעה כבר
בשבועות הראשונים ויהיו כאלה שיראו תוצאות רק בחודשים מתקדמים יותר – הכל בהתאם
למבנה הגוף והגנטיקה שלך.
המטרה שלך היא שמור על חזה מטופח "תפוח" ממוצק ומלא יותר לאורך זמן.

כיצד למצק את החזה בלחיצות על נקודות דיקור סיני
שיטה סינית למיצוק ומראה נשי שופע ללא ניתוח.
כיצד ניתן להגדיל שדיים ולגרום לשיפור צורתם ובריאותם? האם יש שיטות טביעות להגדלת
החזה ללא ניתוח השתלת סיליקון? התשובה היא כן.
לפני שאת רצה לבצע ניתוח פלסטי להגדלת חזה (הניתוח תמיד טומן בתוכו סיכונים מיידיים
ולאורך זמן) ,נסי את הרפואה הסינית שמציעה לך פיתרון בריא ,פשוט וכמובן נטול כל סיכון.
כידוע ,לנקודות דיקור השפעה מערכתית חיובית על כל הגוף ככלל ועל אברי "המטרה"
(האברים שברצוננו להשפיע עליהם ישירות) בפרט .במקרה שלנו "אברי המטרה" הינם
בלוטות החלב.
עיסוי עדין בנקודות הדיקור באזורים הבאים מסוגל להטיב על בריאות האשה ולתרום
להגדלה בנפח החזה בחלק מהמקרים ולמיצוק החזה ברב המקרים.

לפני תחילת הטיפול עשי מדידה מדויקת של החזה .זכרי שסוד ההצלחה – התמדה
וסבלנות.
להלן אזורי הלחיצות והעיסוי להגדלת החזה ושיפור מראהו:

אזור הצוואר העליון.

לחיצות באזור הפינה החיצונית בבסיס ציפורן
הזרת.
לוחצים על ידי ציפורן של האצבע המראה של היד
השניה.
נקודה זו מומלצת גם לנשים מניקות לצורך
הגדלת כמות החלב בשד.

אזור בלוטת תריס

מורד הכתפיים ואזור בין השכמות

עיסוי עדין של השד עם הקרם (לפי הציור) לא רק
גורם להגדלתו
אלא יועיל לצורתו ובריאותו.
(עדיף עיסוי עם  NaturalBE Creamבאיזור החזה
בלבד למקסום תוצאות)



יש למרוח את הקרם תוך כדי עיסוי האזור (עיסוי בן  5דקות לפחות) פעמיים ביום עד
לספיגתו בעור ,גם בקרם לא מומלץ להשתמש בשבוע שלפני המחזור.

מומלץ לאכול ולשתות מאכלים אלו ידועים כתורמים לחזה מלא יותר:
בשר בקר ,ביצים ,דגי סלומון ,שקדים ,בירה שחורה ,קשיו ומוצרי סויה טבעיים ולהימנע
משתיית קפה מרובה (קפאין).
מומלץ לשתות ליטר מים ביום.
זו השיטה שנתנה את התוצאות הכי טובות על-פי דיווחים שקבלנו מלקוחות ,ואנו מקווים
שגם את תדווחי על תוצאות טובות.
בינתיים ,במידה ומתעוררת לך איזושהי שאלה הקשורה לטיפול ,אנחנו כאן בשבילך אל
תהססי לפנות אלינו באמצעות כתובת המייל  .support@naturalbe.co.ilאו באמצעות
טלפון  052-2540324אל תהססי ליצור קשר באם יש לך שאלה .אנו משתדלים לענות
במהירות האפשרית ובמידת הצורך אף ליצור קשר טלפוני.
בהצלחה!
צוות NaturalBe

