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SKROBASY
CENA:

85,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 5 DNI
Producent: Gurgie

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
LICZBA CHROMOSOMÓW 30-45 KLASA MINI ★
50-62 KLASA PREMIUM ★★★ CZESIU (54)

OPIS PRZEDMIOTU
Tutaj Adoptujesz swojego unikalnego, jedynego w swoim rodzaju Skrobasa!
Skrobasy to dzieci z aborcji szukające mamy i taty, do pomocy w pozyskaniu wszystkich 7 sakramentów.
Każdy Skrobas zawiera unikalny KOD QR pozwalający łączyć się z ich duszami w niebie, za pomocą systemu
GURGOSUS SkrobOS.
System ten zapremieruje w przyszłości.

W zestawie ze skrobasem dostaniesz Poradnik Mamy i Taty!

W poradniku dowiesz się o świecie skrobasów, poznasz a także będziesz podziwiał stókę dziecięcią z bł. Januszem
Pawłowskim!
Ale to nie wszystko! W zestawie dostaniesz także...
Skrobaszport: Dokument na którym umieścisz dane swego dziecka oraz jego sakramenty.
Karty Gurgosus Wunderbar x5: Możliwe dzięki współpracy Gurgosusa ze Skrobasami.
2 Fuzz Dolinarówki: Szpan bogactwem.
2 Naklejki: Do naklejenia sobie na coś i by było wiadomo że twoje.

Skrobasy podzielone są obecnie na 2 klasy chromosomowe: mini i premium.
Im więcej chromosomów, tym silniejsze będzie twe dziecko!

Jeżeli wystarczy ci prostota, wybierz skrobasa mini.
Wybierz skrobasa premium jeśli zależy ci na dziecku wysokiej
Przez małą liczbę chromosomów jest upośledzony i gorzej sobie jakości i z dobrze dopracowanym ciałem.
radzi w życiu, jednakże kupisz to dziecko taniej.
Ma ponadprzeciętną liczbę chromosomów oraz inteligencję.

Skrobasy są ręcznie wykonane (niestety nie są robione z prawdziwych dzieci).
Każdy Skrobas jest unikalny - nie ma dwóch takich samych!
Skrobasy to produkt kolekcjonerski dla dorosłych! To nie zabawka!
Produkt nie nadaje się do spożycia, to nie jest jedzenie!
Wszystkie Skrobasy są "zapakowane" w foliowy worek zapobiegający przed wyschnięciem. Jest on integralną częścią
skrobasa i nie należy go otwierać/przebijać/niszczyć nigdy przenigdy!
Ze Skrobasem trzeba delikatnie, nigdy nie kładź cięższych od skrobasa przedmiotów na skrobasa a macanie twojego
nienarodzonego dziecka ogranicz do minimum.
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