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Minyak bulus adalah ramuan atau obat tradisional ini terbuat dari hewan bulus khusus di kalimantan
yang sudah di olah sedemikian rupa hingga menghasilkan berbentuk minyak. Kandungan yang ada
berupa vitamin E yang sangat banyak khasiat manfaatnya bisa untuk perawatan kulit.

Pembuatan minyak bulus sendiri ada bermacam-macam cara namun yang terbaik adalah di oleh dengan
cara di keringkan atau di jemur dibawah cahaya matahari. Lemak lemak akan meleleh karena panas
hingga cair.
Karena sangat terkenal nya minyak bulus sering di cari untuk merawat kesehatan kulit. Harganya yang
terjangkau dan aman di gunakan membuat gemari wanita atau pria. Manfaat umunya digunakan untuk
kulit tubuh dan wajah agar awet muda lembut, mulus menambah seperti kulit bayi dan semakin cantik
dan tampan. Ungkap beberapa penggunanya.

Minyak bulus untuk pria atau untuk wanita
Pria atau wanita bisa menggunakannya, untuk melakukan perawatan di bagian kulit wajah atau tubuh.
Membuat jadi semakin mulus. Namun pastikan kulit anda cocok untuk menggunakannya. Bagi pria
sendiri terkadang digunakan untuk kejantanan sebelum berhubungan intim. Dengan aturan pemakaian
yang tepat pada mr p.

Manfaat minyak bulus untuk payudara
Benar sekali minyak bulu juga bisa membuat payudarah wanita jadi kencang dan kenyal kembali.
Mengencangkan kulit di bagian payudarah membuat nya lembut dan halus. Bisa digunakan wanita yang
mendambakan payudarah yang kencang dan nyaman.
Pengalaman dan testimoni dari yang menggunakan banyak yang sudah membuktikan hasilnya. Cara
pakainya cukup mudah tinggal di oles saja. Selama beberapa waktu. Setelah kira kira semalaman esok
hari akan mulai terasa hasilnya.

Efek samping minyak bulus apakah berbahaya?
Tidak selama anda cocok atau memiliki kulit yang cocok menngunakannya anda bisa mencobanya
dengan menolesnya. Dibagian yang anda inginkan. Pahami terlebih dahulu ke adaan kulit anda. Apakah
cocok atau tidak. Terutama kulit yang mengalami sakit alergi.

Manfaat minyak bulus putih untuk wajah
Inilah kelebihan minyak bulus minyak ini ampuh banget bikin wajah anda makin mulus dan terlihat
merona. Bikin nampak awet muda alami. Harganya pun murah. Terjangkau dan mudah berbahan alami
dari hewan bulus.

Harga minyak bulus asli per botol
Biasanya ini tergantung isi semakin banyak maka semakin mahal harganya. Umumnya ada ukuran botol
kecil harganya murah antara Rp. 20.000 sampai ratusan ribu. Cukup murah untuk mendapatkan
kecantikan alami. Bisa di gunakan untuk merawat wajah atau payudarah anda.

Khasiat minyak bulus asli kalimantan bagus bagi wanita
Dikalimantan banyak yang menjualnya, kita bisa tinggal memilih mana yang baik. Dikalimantan selatan
sendiri. Banyak yang menjual karena hewan bulus banyak bisa di temukan di perairan kalimantan
selatan yang dieknal kota seribu sungai.
Banyak yang bisa merasakan khasiatnya sangat baik digunakan untuk wanita.

