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BigErection x 60 kaps
 

Cena: 55,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICA GROUP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki

L-arginina, ekstrakt z korzenia żeń-szenia amerykańskiego 4:1, ekstrakt z korzenia maca 4:1, ekstrakt z korzenia sarsaparilla 4:1,
ekstrakt z nasion buzdyganka naziemnego 20:1,ekstrakt z ziela czarnego owsa 10:1, substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna, barwnik: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

L-arginina 100 mg*
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia amerykańskiego 4:1 70 mg*
Ekstrakt z korzenia maca 4:1 70 mg*
Ekstrakt z korzenia sarsaparilla 4:1 70 mg*
Ekstrakt z nasion buzdyganka naziemnego 20:1 60 mg*
Ekstrakt z ziela czarnego owsa 10:1 60 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułki (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

BigErection jest preparatem wspomagającym silną i długą erekcję ale również na zwiększoną witalność, zwiększenie
przyjemności podczas odbywania stosunku oraz kontrolę nad wytryskiem.
Kompozycja naturalnych składników poprawia wrażliwość i ukrwienie narządów płciowych, zwiększając możliwości seksualne.
Składniki zawarte w suplemencie diety BigErection mają na celu pomóc w uzyskaniu silniejszej erekcji, dłużej trwających
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wzwodów, większej sprawności seksualnej i wyjątkowo mocnych doznań.

Przeciwwskazania
Stosowanie suplementu diety BigErection przez osoby przyjmujące leki przeciwcukrzycowe wymaga konsultacji z lekarzem.

Stosowanie
1 kapsułkę 2 razy dziennie popić niewielką ilością płynu. UWAGA - Nie należy przekraczać 2 kapsułek na dobę.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w UE dla:
Medica-Group Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Reja 43/1
76-200 Słupsk

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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