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Doppel herz aktiv men lider x 60 kaps
 

Cena: 49,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
L-arginina, otoczka: żelatyna, subst. wypełniająca: fosforan wapnia; subst. przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(stearynian magnezu) i dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu.

3 kapsułki zawierają:

 L-arginina - 2250 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Preparat specjalnie opracowany dla mężczyzn pragnących zwiększyć jakość i intensywność doznań seksualnych, a szczególnie:

narażonych na stres i nadmierne przemęczenie
po 40 roku życia
stosujących używki lub nieodpowiednią dietę
o niskiej aktywności ruchowej

Przeciwwskazania
W przypadku stosowania leków na nadciśnienie i leczenia po przebytym ostrym zawale serca - przed zastosowaniem preparatu
skonsultować się z lekarzem. Nie stosować równocześnie z nitratami (leki nasercowe) lub lekami na potencję (np. viagrą).

Stosowanie
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Zalecana dzienne porcja: 3 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci; w temperaturze do 25°C.

Producent
Queisser Pharma GmbH&Co KG
Export Department
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Niemcy

Ważne informacje
Nie zawiera laktozy ani glutenu. Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

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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