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Braveran x 8 tabl
 

Cena: 28,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Braveran w postaci tabletek to produkt przeznaczony dla mężczyzn, który uzupełnia zdrową dietę w składniki
wspomagające sprawność seksualną – przyczyniające się do wywołania i wzmocnienia erekcji, a także poprawy libido. Braveran od
Aflofarm jest oparty na wyciągach roślinnych, które dodatkowo wzbogacono o L-argininę w wysokiej dawce, a także witaminy i minerały.

Na co jest Braveran? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć poprawy jakości życia seksualnego i jego intensywności.
Produkt jest przeznaczony dla dorosłych mężczyzn i powinien stanowić uzupełnienie zdrowej, zbilansowanej diety. Składniki zawarte w 
produkcie Braveran przyczyniają się do wywołania i wzmocnienia erekcji, a oprócz tego do zwiększenia libido i utrzymania odpowiedniej
sprawności seksualnej mężczyzny. Zawarta w produkcie witamina E wspiera ochronę antyoksydacyjną komórek, a selen wspomaga
prawidłową spermatogenezę. Cynk przyczynia się do utrzymania odpowiedniego poziomu testosteronu we krwi, a żeń-szeń do
wywołania i utrzymania erekcji. Buzdyganek ziemny przyczynia się do wzmocnienia doznań seksualnych, zaś szafran do zwiększenia
libido. Maca wspiera natomiast popęd seksualny.

W opakowaniu znajduje się 8 tabletek Braveran. W skład 4 tabletek wchodzi 165 mg wyciągu z korzenia maca (odpowiada to 660 mg
korzenia), 50 mg wyciągu z owoców buzdyganka ziemnego (odpowiada to 500 mg owoców), a także 71,44 mg wyciągu z korzenia żeń-
szenia (odpowiada to 500 mg korzenia) i 40 mg wyciągu z kwiatu krokusa uprawnego (szafran). Dodatkowo produkt zawiera 2400 mg L-
argininy, 15 mg (150% RWS) cynku, 90 µg (164% RWS) selenu oraz 24 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (200% RWS witaminy E). Formułę
uzupełniają składniki pomocnicze. Wśród nich należy wymienić celulozę, hydroksypropylometylocelulozę, skrobię kukurydzianą,
poliwinylopirolidon oraz talk, a oprócz tego sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu i dwutlenek tytanu. Formułę
zamyka hydroksypropyloceluloza, indygotyna i czerń PN, a oprócz tego wosk pszczeli biały i wosk Carnauba.

Suplement diety Braveran należy stosować zgodnie ze wskazówkami producenta, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zazwyczaj stosuje się
4 tabletki Braveran dziennie, na 60 minut przed planowanym współżyciem. Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią
ilością wody. Pacjent nie powinien przekraczać zalecanej dziennej dawki produktu. Braveran w postaci tabletek posiada również 
przeciwwskazania do stosowania, więc nie mogą go przyjmować wszyscy pacjenci. Produkt nie może być stosowany przez osoby z
nadwrażliwością na jego składniki.
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Nie można traktować suplementu diety Braveran jako zamiennika zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia, gdyż może stanowić
wyłącznie ich uzupełnienie. Produkt wymaga zabezpieczenia przed dziećmi – należy przechowywać go w taki sposób, aby nie był dla
nich widoczny i dostępny.

Opis
2400 mg Argininium, 500 mg Tribulus terrestris L., 660 mg Lepidium meyenii Walp., 500 mg Panax ginseng

Składniki suplementu diety Braveran:

pomagają wywołać i wzmocnić erekcję
sprzyjają utrzymaniu sprawności seksualnej
pobudzają libido

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.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Składniki
L-alginina, 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

Wartości odżywcze 4 tabletki
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
L-arginina 2400 mg
Cynk 15 mg (150%)*
Selen 90 µg (164%)*
Witamina E 24 mg ekwiwalentu tokoferolu (200%)*
*% Referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 4 tabletki jednorazowo, nie częściej niż raz na dobę. Tabletki należy popić wodą.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Preparat nie jest wskazany dla dzieci oraz kobiet w ciąży i
karmiących piersią.

Producent
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Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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.
 

Galeria
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