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Braveran, 8 tabletek mężczyzna potencja erekcja
 

cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 8 sztuk

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Potencja

Opis produktu
 

Czym jest Braveran?
Braveran jest suplementem diety zawierającym składniki, które pomagają wywołać i wzmocnić erekcję. Dodatkowo, sprzyjają
utrzymaniu sprawności seksualnej i pobudzają libido.

W suplemencie diety Braveran znajdują się:

Buzdyganek ziemny wspomaga popęd seksualny oraz wzmacnia doznania seksualne.
Maca pomaga w zachowaniu naturalnej aktywności seksualnej i energii. Pobudza popęd seksualny.
Żeń-szeń pomaga wywołać i wzmocnić erekcję.
Szafran pobudza libido oraz poprawia erekcję. Przyczynia się do zwiększenia objętości nasienia.
Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
Zalecana do spożycia dzienna porcja
Dorośli: 4 tabletki jednorazowo Braveranu, nie częściej niż raz na dobę.

Braveran składniki
Skladniki: 4 tabletki %RWS*
L-arginina 2400 mg -
Wyciąg z korzenia maca (co odpowiada 660 mg korzenia) 165 mg -
Wyciąg z owoców buzdyganka ziemnego (co odpowiada 500 mg owoców) 50 mg -
Wyciąg z korzenia żeń-szenia (co odpowiada 500 mg korzenia) 71,44 mg -
Wyciąg z kwiatu krokusa uprawnego (szafran) 40 mg -
Cynk 15 mg 150%
Selen 90 μg 164%
Witamina E 24 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu 200%
*%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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Składniki: L-arginina, substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z korzenia maca, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, glukonian cynku, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, wyciąg z korzenia żeń-
szenia, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: talk, wyciąg z owoców
buzdyganka ziemnego, wyciąg z kwiatu krokusa uprawnego, bursztynian D-alfa-tokoferylu, selenian (IV) sodu, barwnik: dwutlenek tytanu,
substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, barwniki: indygotyna i czerń brylantowa PN, substancje glazurujące: wosk pszczeli i
biały wosk carnauba.

Uwagi do stosowania
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie stosować tabletek Braveran w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Zawartość:

8 tabletek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

