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Permen king x 30 tabl
 

Cena: 57,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Permen King w postaci tabletek od Walmark jest produktem dla dorosłych mężczyzn. Preparat bazuje na składnikach
pochodzenia naturalnego i jest przeznaczony do codziennego przyjmowania.

Na co jest Permen King? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest wspomaganie erekcji. Preparat jest szczególnie
wskazany mężczyznom, którzy zauważyli osłabienie swojej sprawności seksualnej. Składniki suplementu diety wspierają naturalny
proces erekcji i zwiększają szanse na długotrwały efekt suplementacji – również po jej zakończeniu. W składzie suplementu diety
znajduje się między innymi buzdyganek ziemny. Jest to składnik wspomagający sprawność seksualną i przyczyniający się do
zwiększenia ochoty na seks. Składnik ten wspiera osiągnięcie podniecenia seksualnego i jego utrzymanie, a poza tym wspomaga pracę
serca. Zawarty w suplemencie diety żeń-szeń koreański przyczynia się do utrzymania wysokiej sprawności fizycznej, a także wywołania i
wzmocnienia erekcji. Zawarta w suplemencie diety L-arginina wspiera natomiast podniecenie poprzez przyczynienie się do podniesienia
tlenku azotu we krwi. Substancją zawartą w suplemencie diety Permen King jest też standaryzowany składnik pochodzący ze
sproszkowanego wyciągu owoców żurawiny wielkoowocowej – CystiCran.

W opakowaniu o masie netto 30 g znajduje się 30 tabletek Permen King. W skład 2 tabletek suplementu diety wchodzi 100,0 mg stand.
ekstraktu Tribulus terrestris (40% saponin) oraz 166,6 mg stand. ekstraktu żeń-szenia (16% ginsenozydów), a dodatkowo 600,0 mg
chlorowodorku L-argininy oraz 20,0 mg CystiCran™ (Vaccinum macrocarpon). W składzie suplementu diety Permen King znajdują się
również substancje pomocnicze, czyli celuloza mikrokrystaliczna i fosforan diwapniowy, a także hydroksypropylometyloceluloza oraz
hydroksypropyloceluloza. W składzie tabletek Permen King można znaleźć też talk, triglycerydy, dwutlenek tytanu i indygokarminę, a
także karboksymetylocelulozę oraz dwutlenek krzemu i stearynian magnezu.

Suplement diety Permen King należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach, które są przez niego wskazane.
Preparat powinien być stosowany w ilości 1–2 tabletek dziennie i nie należy tej dawki przekraczać. Tabletki powinny być przyjmowane w
czasie posiłku lub po jego zakończeniu. Zaleca się popijanie ich szklanką wody. Aby osiągnąć pożądane efekty suplementacji, tabletki
Permen King powinny być przyjmowane przez minimum 6–8 tygodni.
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Suplement diety Permen King ma pewne przeciwwskazania do stosowania. Nie powinny go zażywać osoby, które są nadwrażliwe na
chociaż jeden z jego składników. Suplementu diety Permen King nie można traktować jako zamiennika zróżnicowanych posiłków i
zdrowego trybu życia. Nie powinien być też przyjmowany w dawkach większych od wskazanych. Ponadto zaleca się jego
przechowywanie w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Tabletki Permen King należy przechowywać w temperaturze
pokojowej, zabezpieczając je przed działaniem wilgoci oraz światła.

Składniki
Chlorowodorek L-argininy, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, nośnik: fosforan diwapniowy, Żeń-szeń właściwy (Panax
ginseng wyciąg), buzdyganek ziemny (Tribulus terrestris wyciąg), otoczka tabletki: hydroksypropylometyloceluloza,
hydroksypropyloceluloza , talk, triglycerydy, barwniki: dwutlenek tytanu, indygokarmina; zagęstnik: karboksymetyloceluloza, wyciąg z
żurawiny wielkoowocowej, subst. przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, stearynian magnezu.

Zawartość Permen King w 2 tabletkach:

Tribulus terrestris - 100,0 mg* stand. ekstrakt; 40% saponin
Żeń-szeń (Panax ginseng) - 166,6 mg* stand. ekstrakt; 16% ginsenozydów
Chlorowodorek L-argininy - 600,0 mg*
CystiCran™ (Vaccinum macrocarpon) - 20,0 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 tabletek (zawartość netto: 30 x 1000 mg). Zawartość netto opakowania: 30 g.

Przeciwwskazania
Permen King nie należy przyjmować w sytuacji nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Permen King należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed działaniem
światła i wilgoci.

Producent
Producent:
Walmark a.s.
Oldrichovice 44,
739 61 Trinec, Czechy

Dystrybutor:
WALMARK Sp. z o. o.
ul. Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec

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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