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Clavin x 8 kaps + 4 kaps
Cena: 57,70 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

12 kaps

Postać

Kapsułki

Producent

SOLINEA

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Clavertin11 - specjalnie spreparowana w galeniczny sposób mieszanka zawierająca L-argininę, suchy wyciąg z liści Epimedium
Sagittatum (stand. określony na 20% zawartości glikozydu icariin), talk, kapsułka: żelatyna, barwniki: E132, E171, E172.
Zawartość w 4 kapsułkach:
Clavertin 11 1300 mg*
w galeniczny sposób spreparowana mieszanka zawierająca:
L-arginina 1200 mg*
suchy wyciąg z liści Epimedium Sagittatum 80 mg*
glikozyd icariin 20 mg*
* - brak zalecanego dziennego spożycia
Masa netto
Masa netto: 4,95 g
Zawartość w opakowaniu: 8 kapsułek
Charakterystyka
Suplement diety Clavin zawiera w swoim składzie Clavertin11 - specjalnie spreparowana galeniczna mieszanka L-argininy i wyciągu z
liści Epimedium Saggittatum. Preparat polecany jest w celu poprawy jakości stosunku płciowego.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Niewskazane dla dzieci. Niewskazane dla kobiet w ciąży.
Stosowanie
U osób dorosłych jednorazowo 4 kapsułki, najlepiej 1-4 godziny przed stosunkiem płciowym.

Plik wygenerowano: 22-01-2022

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze do 25°C, w miejscu suchym, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła.
Producent
Producent:
Simply You Pharmaceuticals a.s.,
Rohacova 188/37
130 00 Praha 3, CR, Eu.
Dystrybutor:
Solinea
ul. Koncertowa 7/277
20-843 Lublin
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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