A megtévesztés gyakran
alkalmazott elemei digitális térben
http://www.csudaszer.com

Az orvosok megdöbbentek!

CSUDASZER
Liposzómás mikroterjedésű szövetek mélyreható
energetizálásával detoxikál, méregtelenítés
sejtszintű szomjúság antioxidánsok szabadgyökök
paraziták elleni védekezésben kiváló.

Nincs mellékhatása, mert természetes!
Korlátozott számú akciós csomagok: 15
Jelenleg 86-an látogatják oldalunkat
Dr. Med. Univ. Hans Nichtvorhanden
A luxemburgi Inexistant Tudományegyetem professzora

A gyógyszerlobbi titkolja, hogy
a CSUDASZER gondosan válogatott növényi
hatóanyagok kompozíciója, ami – szinergikus
működése révén – intenzíven redukálja
a zsírszövetet koncentrált aktív
hatóanyagait és olajos réteggel vonja
be a gyomor receptorait.

50% árengedmény
37 000 HUF helyett
MOST 18 500 HUF!
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Nem Béla Nagyon erősen hullott a hajam. Ez már a 4. nap a
CSUDASZER fogyasztása után jelentősen csökkent és 1 hét alatt
teljesen megszűnt! Nagyon boldog vagyok.
Fiktív Henrietta Remélem, hogy minél több beteg megtudja a
CSUDASZER hatását. Ez tényleg jó hatású az apám számára, és
segített neki 25 év után injekciók, műtét, kórház nélkül.
Nemlétező Pál Eleinte szkeptikus voltam, feleségem hallott a
CSUDASZER-ről egy kollégájától, és beletelt egy év hogy meggyőzzön,
hogy próbáljam ki. De tényleg segített! 2 hónapja használom.
Sosemvolt Éva Csak próbáld ki! Ne legyél szkeptikusak az új
dolgokra ... majdnem az életembe került! A CSUDASZER engem
újjászületetté tett, én csak azt mondom köszönöm!
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Sokféle, egymástól különböző betegség
kezelésére alkalmazható „orvosság”.
Túlzó állítások, áltudományos magyarázatok, semmitmondó szövegek. Ezeken
az oldalakon nagy hangsúlyt fektetnek
arra, hogy a betegség és a reklámozott
termék „jótékony” hatásairól részletes
felvilágosítást adjanak. Az összetevők
megnevezésénél gyakran ismert gyógynövények szinonim neveit használják
egzotikusságot sugallva. Helytelen
nyelvtani alakok utalhatnak automatikus
fordító használatára.
Agresszív, azonnali vásárlásra ösztönző üzenetek, képek.
Fiktív szakértő, ismeretlen orvos
(képügynökségi fényképpel) hivatkozik
a szerrel végzett csodálatos hatásokra, kiemelkedő eredményeire, nem
létező tanulmányokra utalva.
Agresszív, azonnali vásárlásra ösztönző üzenetek, képek.
Vásárlói vélemények – nem létező
emberek beszámolói sikereikről, csodálatos gyógyulásaikról képügynökségektől vásárolt fényképekkel keltve a
valódiság látszatát.
„Eredetiséget” igazoló áltanúsítványok
fényképei. Fiktív nyilvántartási számok.
Nem biztonságos fizetési módszer
vagy utánvétes küldemény, hogy ne
legyen nyoma a tranzakciónak.

Fizessen utánvéttel készpénzben!
ARNAQUE Ltd.
9, Avenue Populaire Républicaine, Mahe, Seychelle-szigetek

Kontakt információ: nincs kapcsolattartó személy, csak külföldi, gyakran
tengerentúli címek vagy postafiók.
Internetes gyógyszervásárlás

