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Viveron x 30 kaps
 

Cena: 44,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent GARDENPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z owoców buzdyganka naziemnego (Tribulus terrestris L. ), zawartość saponin: 40%, DER: 4:1; chlorowodorek L-argininy; żelatyna
wołowa; wyciąg z liści żeń-szenia (Panax ginseng), zawartość ginsenozydów: 30%, DER: 15:1; substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; wyciąg z korzenia macy (Lepidium meyenii)
DER: 4:1; wyciąg z trawy owsa zwyczajnego (Avena sativa L.), zawartość flawonoidów: 7%, DER: 10:1; D-pantotenian wapnia; tlenek
cynku; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; cyjanokobalamina (witamina B12); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

Skład zalecanej porcji dziennej (1-2 kaps.):

Substancje czynne 1 kapsułka 2 kapsułki % RWS*
1 kaps. 2 kaps.

Wyciąg z liści żeń-szenia
(Panax ginseng)

80 mg 160 mg - -

w tym ginsenozydów 24 mg 48 mg - -
Wyciąg z trawy owsa
zwyczajnego (Avena sativa
L.)

15 mg 30 mg - -

w tym flawonoidów 1,05 mg 2.1 mg - -
L-arginina 200 mg 400 mg - -
Kwas pantotenowy 3 mg 6 mg 50% 100%
Wyciąg z korzenia macy
(Lepidium meyenii)

15 mg 30 mg - -

Witamina B6 0,7 mg 1,4 mg 50% 100%
Cynk 5 mg 10 mg 50% 100%
Wyciąg z owoców 225 mg 450 mg - -
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buzdyganka naziemnego
(Tribulus terrestris L. )
w tym saponin 90 mg 180 mg - -
Witamina B12 1,25 mg 2,5 µg 50% 100%
*Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
21,3g (30 kapsułek po 0,71 g)

Charakterystyka
Viveron to preparat dla mężczyzn pragnących wywołać i wzmocnić erekcję, podnieść libido i zachować sprawność seksualną

Przeciwwskazania
Nie stosować przy nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. Ze względu na zawartość buzdyganka naziemnego oraz zeń-szenia
produkt nie powinien być zażywany przez kobiety w ciąży oraz karmiące oraz osoby poniżej 18 roku życia.

Stosowanie
1-2 tabletki dziennie podczas lub po posiłku. Popić dużą ilością wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

Producent
Garden Pharm Sp.z.o.o
ul. Staromiejska 8/12
26-600 Radom

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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