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Kiekviena ranka tai gali ir 

kiekvienas raumuo tai gali 36 
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Raukšlės yra natūralu 39 
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Turiu amerikietės autorės knygą, 

kurioje rekomenduojama atlikti 

veido gimnastiką, ir ji visai 
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