JUVENSEX – Creme Revitalizante
(antisséptico + estimulante + hidratante + circulação + nutrição)
USO TÓPICO
PROPRIEDADES: O JUVENSEX Creme Revitalizante atua sobre a
genitália como um restaurador e revitalizador das células
restabelecendo as suas funções. Regulariza a irrigação sanguínea
local estimulando a recuperação da mucosa vaginal que volta a produzir
o muco (lubrificante natural), recuperação da sensibilidade da vulva e
clitóris, proporcionando uma excitação mais intensa e agradável. Como
antisséptico, evita a proliferação de vírus, bactérias e fungos que
causam costumeiros incômodos à mulher (ardência, corrimentos,
irritação, secura, inchaço, perda da sensibilidade, etc.).
Tem grande atuação como antibiótico e cicatrizante.
No homem exerce ação sobre a circulação peniana, proporcionando
ereções mais eficazes e duradouras. Elimina a flacidez da pele do
pênis (reincorporação do colágeno e da elastina) contribuindo para a
diminuição do volume sanguíneo necessário para uma boa ereção.
Restabelece a sensibilidade nervosa da Glande (cabeça do pênis) proporcionando uma excitação
mais intensa e agradável. Intensa ação antioxidante (radicais livres) por conter grande dosagem de
“ÔMEGAS”.
COMPOSIÇÃO:
Pasta concentrada de Bauhínia Forticata Link, extrato concentrado de Bauhínia Forticata Link, micro
cristais de Turmalina Negra, Creme hidratante (sem sal), Óleos Milagrosos da Amazônia (Abacate,
Açaí, Aloe Vera, Amêndoas Doce, Andiroba, Buriti, Canela, Calêndula, Castanha do Brasil, Canola, Cártamo, Coco
Babaçú, Copaíba, Erva Cidreira, Erva Doce, Gergelim, Germe de Trigo, Girassol, Linhaça, Macadâmia desodorizado,
Maracujá, Melaleuca desodorizado, Milho, Pequi, Prímola, Seiva de cróton, Semente de Uva, Oliva, Tucumã, Urucum),
extratos micronizados (Curcuma longa L., Paullinia cupana, Ginkgo biloba L., Pfallia glomerata, Cinnamomum
zeylanicum), Colágeno, Elastina, extratos de Ginko Biloba, Aloe Vera, Centella Asiatica, Própolis,
essência natural de Erva Doce, Vitamina ´´E``, Lanolina de Carneiro.
INDICAÇÕES:
 Problemas Circulatórios: Varicoceles, má circulação, inchaço, dormência, etc.
 Feridas, cortes, coceiras e outros males.
 Ressecamento da genitália feminina (mulheres estressadas e/ou menopausadas)
(recuperação da circulação, umidade/lubrificação natural e sensibilidade)
o Passar diariamente o JUVENSEX CREME REVITALIZANTE na vagina (pequenos e grandes
lábios, clitóris e canal vaginal).
 Problemas de EREÇÃO (normalização da circulação peniana) (eliminação da flacidez da pele
peniana) (recuperação da sensibilidade da glande/cabeça do pênis)
o Passar diariamente o JUVENSEX CREME REVITALIZANTE em todo o pênis.
 Tumor no útero, tumor vaginal e peniano, herpes progenital, papiloma e outras viroses, fungos.
 Tumor anal, hemorroida e próstata.
MODO DE USAR:
 Fazer uso do JUVENENSEX 3 vezes ao dia, massageando bem a genitália.
 Estando com irritações (sensível ao toque) ou com feridas, apenas coloque a JUVENSEX sobre o
ferimento sem massagear.
 No caso de patologia interna, fazer uso de aplicador, injetando o JUVENSEX no útero pelo canal
vaginal ou no ducto retal.
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