
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η έρευνα και η δοκιμή προϊόντων στοχεύουν στην παράδοση ενός τελικού προϊόντος της υψηλότερης δυνατής ποιότητας, που συμμορφώνεται με 

προκαθορισμένες απαιτήσεις.

Σκοπός της έρευνας για το συμπλήρωμα διατροφής Super Orgasm Stop ήταν η απόκτηση αξιόπιστων και 

αξιόπιστων πληροφοριών και απόψεων πελατών για το προϊόν.

Το Super Orgasm Stop είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής σχεδιασμένο για άντρες που έχει την ικανότητα να ελέγχουν την πρόωρη εκσπερμάτιση 

και να επεκτείνουν τη σεξουαλική επαφή.

Η έρευνα για το συμπλήρωμα διατροφής Super Orgasm Stop διεξήχθη σε μέγεθος δείγματος 70 ερωτηθέντων που δοκίμασαν το 

προϊόν, που παρέχεται από τον κατασκευαστή, από την 1η έως τις 30 Απριλίου 2018.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το συμπλήρωμα διατροφής Super Orgasm Stop είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για τον έλεγχο της πρόωρης εκσπερμάτωσης και την επέκταση της σεξουαλικής επαφής.

Στόχος της έρευνας
Σκοπός της έρευνας είναι να προσδιορίσει εάν, κατά τη γνώμη των ερωτηθέντων, το συμπλήρωμα διατροφής Super Orgasm Stop επιτυγχάνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα που 

υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή, π.χ.

• Πρόληψη της πρόωρης εκσπερμάτωσης

• Επεκτείνετε τη σεξουαλική επαφή

• Έλεγχος του οργασμού

• Ασκήστε ένα ηρεμιστικό αποτέλεσμα στην εκσπερμάτιση

• Έλεγχος της μείωσης των επιπέδων διέγερσης και ενθουσιασμού

Εργαλείο έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ανώνυμα. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε διαδικτυακά στον ιστότοπο www.ankietka.pl. Ο 

σύνδεσμος της έρευνας στάλθηκε με προηγούμενη συγκατάθεση στους ερωτηθέντες που δοκίμασαν το συμπλήρωμα διατροφής Super Orgazm Stop. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις 

κλειστού τύπου (περιορισμένο σύνολο πιθανών απαντήσεων).

Χαρακτηριστικά του πληθυσμού της έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη σε μια ομάδα 70 ερωτηθέντων που δοκίμασαν το 

συμπλήρωμα διατροφής Super Orgasm Stop. Το συμπλήρωμα διατροφής 

χρησιμοποιούνταν συχνότερα από άνδρες ηλικίας 18-30 - 37%.
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Η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα ήταν άνδρες ηλικίας 31-40 - 26%. Σε 

μικρότερο βαθμό, η έρευνα κάλυψε μια ομάδα ανδρών άνω των 56 

ετών - 6%.
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Συμπεράσματα έρευνας Διάρκεια χρήσης του συμπληρώματος διατροφής

Από την ημερομηνία συμπλήρωσης της διαδικτυακής έρευνας, οι ερωτηθέντες δήλωσαν 

συχνότερα ότι χρησιμοποιούσαν το συμπλήρωμα διατροφής Super Orgazm Stop για 

περισσότερες από 4 εβδομάδες - το 68% των ερωτηθέντων. Το 26% των ανδρών είχε 

χρησιμοποιήσει το προϊόν για μια περίοδο 15 έως 28 ημερών και το 6% πήρε κάψουλες για 7 - 

14 ημέρες.
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Το 71% των ανδρών αναφέρει ότι παίρνει τις κάψουλες καθημερινά. Το 27% των ερωτηθέντων 

χρησιμοποιεί το συμπλήρωμα διατροφής Super Orgazm Stop πολλές φορές την εβδομάδα και το 2% 

πολλές φορές το μήνα.

Συχνότητα χρήσης του συμπληρώματος διατροφής
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κάθε μέρα πολλές φορές
μια εβδομάδα

πολλές φορές
ένα μήναΤο 84% των ερωτηθέντων παίρνει κάψουλες Super Orgasm Stop σύμφωνα με τις δοσολογικές συστάσεις που 

αναγράφονται στην ετικέτα, δηλαδή δύο φορές την ημέρα, το 16% παίρνει μια κάψουλα μία φορά την ημέρα.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΙΣΗΣ:

Το 7% των ερωτηθέντων παραδέχεται ότι έχει προβλήματα στύσης.

6% - αμέσως

11% - έως 4 ημέρες

60% - έως 7 ημέρες

33% - πάνω από 7 ημέρες

66%
Το 66% των ερωτηθέντων παρατήρησε μια υποκειμενική αίσθηση αυξημένης ικανότητας ελέγχου του 

επιπέδου της σεξουαλικής διέγερσης. Το 50% των ερωτηθέντων που ένιωσαν την αυξημένη ικανότητα 

ελέγχου της σεξουαλικής τους διέγερσης ανέφεραν ότι παρατήρησαν τις πρώτες αντιδράσεις κυρίως 

μετά από 5-7 ημέρες. Το 33% των ανδρών παρατήρησε αντιδράσεις μετά από περισσότερο από μία 

εβδομάδα και το 6% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι παρατήρησαν αυξημένη ικανότητα ελέγχου της 

διέγερσής τους μετά τη λήψη 1 κάψουλας.
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ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΥΣΗΣ:
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Το 59% των ερωτηθέντων παρατήρησε μια υποκειμενική αίσθηση αυξημένης 

ικανότητας ελέγχου της πρόωρης εκσπερμάτωσης μόλις άρχισαν να παίρνουν το 

συμπλήρωμα διατροφής Super Orgasm Stop.
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Το 63% των ανδρών αναφέρει ότι η στύση τους διαρκεί περισσότερο από τη στιγμή που άρχισαν να 

παίρνουν το συμπλήρωμα διατροφής Super Orgasm Stop. Μεταξύ των ανδρών, που παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη στύση σχεδόν το 57% δηλώνει ότι διαρκεί 5 - 10 λεπτά περισσότερο, το 32% δηλώνει ότι 

διαρκεί έως και 5 λεπτά περισσότερο. Το 2% των ανδρών αναφέρει ότι η στύση τους διαρκεί 

περισσότερο από 15 λεπτά.

Ικανοποίηση με
το συμπλήρωμα διατροφής Super Orgasm Stop

0% 10% 7% 30% 24% 29%
Το 56% των ανδρών αναφέρει ότι έχει σκληρότερες στύσεις μόλις άρχισαν να παίρνουν το 

συμπλήρωμα διατροφής Super Orgasm Stop.
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Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν υποκειμενικά την αποτελεσματικότητα του 

συμπληρώματος διατροφής Super Orgazm Stop ως μέσο ελέγχου του επιπέδου της 

σεξουαλικής διέγερσης.
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ΣΟΥΠΕΡ ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΣΤΟΠ

ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΤο 44% των ερωτηθέντων είπε ότι παρουσίασαν αυξημένη ικανότητα ελέγχου 

της στύσης μόλις άρχισαν να παίρνουν το προϊόν.

Το 53% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο με το συμπλήρωμα διατροφής 

Super Orgazm Stop. Η μέση βαθμολογία ικανοποίησης για τους άνδρες που χρησιμοποιούν το προϊόν 

είναι 4,5 στα 6. 84% ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ

ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΤο 83% των ερωτηθέντων θα συνιστούσε το συμπλήρωμα διατροφής Super 

Orgasm Stop σε άλλον άντρα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ποσοστό ανδρών που πέτυχαν θετικό αποτέλεσμα σε μια δεδομένη κατηγορία.
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