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Erotic dla mężczyzn x 20 kaps
 

Cena: 31,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent SALVIAFARM-V

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sproszkowany korzeń lubczyku (Levistici Radix), sproszkowany liść Damiana (Turnera diffusa), 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), korzeń żeń-szenia
(Ginseng-Radix), składnik kapsułki: żelatyna.
1 kapsułka zawiera:
Korzeń lubczyku 22 mg*
Liść Damiana 22 mg*
Ziele cząbru 22 mg*
Liść rozmarynu 22 mg*
Ziele pokrzywy 22 mg*
Nasiona lnu 22 mg*
Kora cynamonu 22 mg*
Kwiat hibiskusa 22 mg*
Liść poziomki 22 mg*
Korzeń żeń-szenia 22 mg*
* brak referencyjnej wartości spożycia

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

Charakterystyka
Specjalnie dobrana kompozycja ziół w tym preparacie dla mężczyzn, 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.
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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"
Szczawa 106
34-607 Szczawa
Małopolskie

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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