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Link do produktu: https://www.x-iluzja.pl/znikajaca-wstazka-p-34.html

Znikająca wstążka
Cena

59,00 zł

Cena poprzednia

99,00 zł

Opis produktu
Znikająca wstążka

Czy zastanawiałeś się kiedyś czego pragną seksowne kobiety, co sprawi, że koledzy będą zbierać szczęki z podłogi a po wszystkim częstować Cię darmowym piwem ?Jeśli jesteś osobą nieprzeciętną to z pewnością zainteresuje Cię nasz
produkt !Za chwilę obejrzysz film demo poniżej i zdasz sobie sprawę, że czegoś tak niesamowitego właśnie szukasz!

Przyznajesz, że to co widziałeś jest naprawdę potężne jednak w tym momencie nie myśl o tym jak bardzo zmieni to twoje dotychczasowe życie i nie zastanawiaj się jakie możliwości wnosi nasz produkt .W oczekiwaniu na paczkę zastanów się nad tym
jak możesz wykorzystać tak wyjątkowe umiejętności !

Pojawiaj i znikaj czerwoną wstążkę kiedy tylko zechcesz !!!

UWAGA efekt polecamy wykonywać w krótkim rękawku co sprawia, że widzowie wyskakują z butów widząc jak chusteczka znika !!!TAK TO CUDOWNE EFEKT MOŻNA WYKONAĆ BĘDĄC NAWET NAGO!!!!

EFEKT jest bestsellerem na światową skalę.

!!!HIT PRO-STO Z AMERYKI !!!

Pan Ariel z napisał:

"Zasada jest prosta :

Siedzisz w barze z kolegami i nagle potrzebujesz gotówki bo chcesz postawić drinka pewnej piękności która zgrabnym ciałem i giętkimi ruchami przykuła Twoją uwagę na parkiecie - co robić portfel jest pusty !STANDARD wyciągasz czerwoną wstążkę i
zakładasz się z jednym ze znajomych, że sprawisz za sprawą swoich magicznych mocy, że wstążka zniknie w Twoich dłoniach pomimo faktu że jesteś w krótkim rękawku !Oczywiście wygrywasz a na pocieszenie pojawiasz na oczach kolegi ponownie
czerwoną wstążkę!!!"

To nie jest wydatek to inwestycja- efekt buduje reputację - wygrane piwo oraz podziw u znajomych to standard!!!

UWAGA - triku nauczysz się już po 5 min od otrzymania paczki !!!

Czy zaskoczymy Cię faktem, że nasz produkt sprawdza się w 100%

Wszystko możesz oddać do sprawdzenia !!!

Co już za kilka chwil kurier dostarczy do Twojego domu ?
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Profesjonalny zestaw "Wstążka co znika"

Wszystkie potrzebne rekwizyty

Film z którego dowiesz się krok po kroku jak wykonać efekt !

EFEKT DOSTAJE OD NAS OCENĘ 5/5

Oni już zadziwiają świat :

Pani Wioletta napisała:

"Trik znikająca wstążką jest świetny. Bardzo łatwo jest się go nauczyć, gdyż rekwizyt robi wszystko za Ciebie. Pozdrawiam!!!"

Pan Krystian napisał:

" Copyright 2009 X-iluzja

Zobacz prezentację filmową niżej !!!

Bardzo proste i ?atwe w wykonaniu a widzowie totalnie zaskoczeni polecam!!"

Pan Marcin napisa?:

"Uwa?am ?e trik jest po prostu ?wietny,wart swej ceny,naprawd? ka?dy iluzjonista powinien go mie?!!Najlepsze jest to ?e chustka znika i za chwile
pojawia si?!!!Posiadam ten rekwizyt ju? bardzo d?ugo i jestem bardzo z niego zadowolony,wystarczy tylko 20 minut treningu.Gor?co polecam!!
"
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