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Permen go! x 6 tabl
 

Cena: 49,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 6 tabl

Postać Tabletki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
chlorowodorek L-argininy, subst. przeciwzbrylające: celuloza mikrokrystaliczna, talk, stearynian magnezu; subst. wypełniająca: fosforan
diwapniowy; ekstrakt z korzenia żen-szenia właściwego (Panax ginseng C.A. Mey.), stabilizatory: hydroksypropylometyloceluloza,
karboksymetyloceluloza, hydroksypropyloceluloza; pycnogenol (ekstrakt z kory sosny nadmorskiej Pinus pinaster), barwniki:
dwutlenektytanu, indygokarmina; olej bawełniany, triglicerydy

3 tabletki zawierają:

chlorowodorek L-argininy - 1814 mg*
 w tym L-arginina - 1500,0mg*

Ekstrakt z żeń-szenia (Panax ginseng) - 150,0mg*
stand. na 16% ginsenozydów - 24,0mg

Pycnogenol - 80,0mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
8,7 g; 6 tabletek po 1450 mg

Charakterystyka
PERMEN Go! to kompozycja wysokiej jakości składników roślinnych, wspomagających naturalny proces wywołania erekcji i zwiększonej
ilości L-argininy (w stosunku do produktu Permen). Jest szczególnie polecany dla osób odczuwających krótkotrwałe lub przedłużające
się osłabienie sprawności seksualnej. Produkt rekomendowany do spożycia 60 minut przed seksem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, kobiet w ciąży i w okresie
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karmienia piersią.

Stosowanie
3 tabletki należy połknąć przynajmniej 60 minut przed stosunkiem płciowym, popić wodą.

Przechowywanie
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.

Producent
Producent:
Walmark a.s.
Oldřichovice 44
739 61 Třinec
Republika Czeska
Dystrybutor:
WALMARK Sp.z o.o.
ul.Teatralna 9
41-200 Sosnowiec

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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