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Erotic dla kobiet x 20 kaps
 

Cena: 31,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent SALVIAFARM-V

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Erotic dla kobiet to starannie skomponowana mieszanka ziołowa – wspomagająca aktywność seksualną oraz
czerpanie radości ze zbliżeń intymnych. Produkt przyczynia się między innymi do przekrwienia narządów obrębu miednicy, w tym
szczególnie narządów płciowych. W ten sposób przyczynia się do zwiększenia pobudliwości seksualnej, a dodatkowo wspomaga
odczuwanie podniecenia. Dzięki zawartości niektórych wyciągów ziołowych suplement diety Erotic dla kobiet Gorvita wspomaga
również odprężenie oraz przyczynia się do redukcji stresu. Preparat przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych kobiet, a jego stosowanie
nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące.

W skład Erotic dla kobiet wchodzi sproszkowany korzeń lubczyku, sproszkowane ziele cząbru, sproszkowany liść rozmarynu,
sproszkowany liść Damiana oraz sproszkowane ziele pokrzywy. Do składników suplementu diety zaliczyć można również sproszkowane
nasiona lnu, sproszkowaną korę cynamonu, a także sproszkowany kwiat hibiskusa, sproszkowany liść poziomki oraz ekstrakt soi i
żelatynę. Ekstrakty roślinne zawarte w preparacie stosowane są od dawna w medycynie ludowej. Funkcją suplementu diety jest
wspomaganie aktywności seksualnej u kobiet, co może być osiągnięte poprzez przyczynianie się do zwiększenia przekrwienia narządów
płciowych, a także przyczynianie się do redukcji stresu, który to bardzo często odbija się na jakości życia seksualnego kobiet.

W opakowaniu znajduje się 20 kapsułek Erotic dla kobiet – nie oznaczono masy netto produktu na opakowaniu. Jedna kapsułka
suplementu diety zawiera natomiast 220 mg sproszkowanej mieszanki ziołowej. W mieszance znajdują się w równych proporcjach (po
22 mg): cząber (Satureja hortensis – Herba), liść rozmarynu (Rosmarinus officinalis – Folium), sproszkowany liść Damiana (Turnera
diffusa), korzeń lubczyka (Levistici Radix), ziele pokrzywy (Urtica dionica – Herba), nasiona lnu (Linum usitatissimum – Semen lini), kora
cynamonu (Cinnamoni Cortex), kwiat hibiskusa (Hibiscus sabdariffa – Flos hibisci), liść poziomki (Fragraria vesca – Folium fragrariae)
oraz ekstrakt z soi (Glycine max). Cząber opisywany jest jako naturalny afrodyzjak, podobnie jak lubczyk i liść Damiana. Rozmaryn
natomiast przyczynia się do redukcji stresu. Pozostałe elementy receptury również nie są przypadkowe, a skład produktu został
zastrzeżony przez producenta.

Wspomaganie zwiększenia uczucia podniecenia oraz działanie wspierające stan relaksacji i redukcji napięcia może korzystnie wpłynąć
na kobiecą aktywność seksualną i czerpanie przyjemności ze zbliżeń intymnych. Suplement powinien być przyjmowany zgodnie z
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zalecanym przez producenta dawkowaniem. Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki Erotic dla kobiet dziennie, połykając ją w całości i
popijając odpowiednią dawką wody. Zawartość jednego opakowania powinna zatem wystarczyć na 20 dni terapii. Nie powinno się
przyjmować większej dawki preparatu, a terapia nie powinna trwać dłużej niż 3 miesiące – z jednoczesnym zachowaniem 4-tygodniowej
przerwy od stosowania kapsułek.

Suplement diety Erotic dla kobiet nie może być stosowany przez wszystkie pacjentki, które mają ku temu wskazania. Przeciwwskazania
do stosowania kapsułek to przede wszystkim nadwrażliwość na jakąkolwiek substancję wchodzącą w skład suplementu. Erotic dla
kobiet nie powinien być również stosowany przez pacjentki, które zmagają się z różnego rodzaju chorobami układu krążenia i
schorzeniami serca. Ze względu na to, że preparat dedykowany jest wyłącznie dorosłym kobietom, nie powinien być przyjmowany przez
pacjentów niezaliczanych do tej grupy – czyli przez mężczyzn, młodzież i dzieci.

Suplement diety Erotic dla kobiet należy przechowywać wyłącznie w temperaturze pokojowej (15-25 °C), w miejscu dobrze chronionym
przed wilgocią, a dodatkowo niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Produkt nie może być również traktowany jako substytut
zróżnicowanej diety czy też zamiennik zdrowego trybu życia, a przed jego zastosowaniem należy wnikliwie zapoznać się z informacjami
podanymi przez producenta.

Składniki
Sproszkowany korzeń lubczyku (Levistici Radix), Taraxacum officinale-Radix cum Herba (ziele i korzeń mniszka), sproszkowane ziele
cząbru (Satureja hortensis - Herba), sproszkowany liść rozmarynu (Rosmarinus officinalis - Folium), sproszkowane ziele pokrzywy
(Urtica dionica - Herba), sproszkowane nasiona lnu (Linum usitatissimum - Semen lini), sproszkowana kora cynamonu (Cinnamoni
Cortex), sproszkowany kwiat hibiskusa (Hibiscus sabdariffa - Flos hibisci), sproszkowany liść poziomki (Fragraria vesca- Folium
fragrariae), ekstrakt soi (Glycine max), składnik kapsułki: żelatyna.
1 kapsułka zawiera:
220 mg sproszkowanej mieszanki ziołowej w równych proporcjach po 22 mg*:
Satureja hortensis – Herba (cząber),
Taraxacum officinale-Radix cum Herba (ziele i korzeń mniszka)
Rosmarinus officinalis- Folium (liść rozmarynu),
Turnera diffusa - sproszkowany liść Damiana,
Levistici Radix (korzeń lubczyka),
Urtica dionica- Herba (ziele pokrzywy),
Linum usitatissimum- Semen lini (nasiona lnu),
Cinnamoni Cortex (kora cynamonu),
Hibiscus sabdariffa- Flos hibisci (kwiat hibiskusa),
Fragraria vesca- Folium fragrariae (liść poziomki),
Glycine max (ekstrakt z soi).
* brak referencyjnej wartości spożycia
Skład i nazwa zastrzeżona przez producenta

Masa netto
Opakowanie zwiera 20 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Specjalnie dobrana kompozycja ziół w tym preparacie dla kobiet, powoduje przekrwienie narządów w obrębie miednicy, głównie
narządów płciowych, dzięki czemu zwiększa pobudliwość seksualną wyzwalając uczucie podniecenia. Preparat zawiera również wyciągi
ziołowe działające relaksująco i antystresowo.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. Preparat nie jest wskazany dla osób z chorobami serca i
układu krążenia.

Stosowanie
Przyjmować 1 kapsułkę dziennie. Kapsułkę należy połknąć i popić wodą. Stosować nie dłużej niż 3 miesiące z zachowaniem 4
tygodniowej przerwy w stosowaniu preparatu. Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15- 25 Cº) w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
P.P.U.H "GORVITA"
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Szczawa 106
34-607 Szczawa
Małopolskie. Polska

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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