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Permen King, 30 tabletek mężczyzna potencja
 

cena: 43,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent WALMARK

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Potencja

Opis produktu
 

Działanie

Żen-szeń (Panax ginseng) pomaga wywołać i wzmocnić erekcję, wykazuje także korzystny wpływ na stan psychofizyczny mężczyzn.

Buzdyganek naziemny (Tribulus terrestris) poprawia sprawność seksualną i wyzwala pożądanie. L-arginina w organizmie jest
prekursorem tlenku azotu, cząsteczki odgrywającej kluczową rolę w regulacji krążenia krwi (dzięki wpływowi na ściany naczyń
krwionośnych).

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1-2 tabletki dziennie

Skład

Zawartość:

1 tabletka zawiera:

Chlorowodorek L-argininy - 362,8 mg

w tym L-arginina - 300,0 mg

Ekstrakt z żeń-szenia (Panax ginseng)

stand. na 16% ginsenozydów - 83,3 mg
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Ekstrakt z buzdyganka naziemnego

(Tribulus terrestris) stand. na 40% saponin - 50,0 mg

CystiCran™ ekstrakt z żurawiny amerykańskiej (Vaccinium macrocarpon) - 10,0 mg

Składniki: chlorowodorek L-argininy, substancje przeciwzbrylające: celuloza, węglan wapnia, ekstrakt z korzenia żeń-szenia właściwego
(Panax ginseng), ekstrakt z owoców buzdyganka naziemnego (Tribulus terrestris), otoczka tabletki: stabilizatory:
hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, karboksymetyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych,; subst.
przeciwzbrylające: talk, dwutlenek krzemu; triglicerydy średniołańcuchowe, ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej, barwniki:
dwutlenek tytanu, indygokarmin;.

Uwagi do stosowania

Produkt przeznaczony do stosowania u dorosłych.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, kobiet w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

W celu osiągnięcia pozytywnych efektów stosować regularnie przynajmniej przez 6 tygodni.

Przedawkowanie

Produkt przeznaczony do stosowania u dorosłych. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci,
kobiet w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią. W celu osiągnięcia pozytywnych efektów stosować regularnie przynajmniej przez 6
tygodni.

Przechowywać: w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Suplement
diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

ZawartośćOpakowanie zawiera: 30 tabletek.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: WALMARK
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