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Braveran, 8 tabletek
 

Cena: 28,16 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 8 tabletek

Postać tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Braveran, suplement diety w postaci tabletek. Składniki preparatu pomagają wywołać i wzmocnić erekcję, sprzyjają utrzymaniu
sprawności seksualnej, pobudzają libido. Popęd seksualny oraz wzmacnianie doznań seksualnych wspomaga buzdyganek ziemny.
Maca pomaga w zachowaniu naturalnej aktywności seksualnej i energii. Pobudza popęd seksualny. Żeń-szeń pomaga wywołać i
wzmocnić erekcję. Pobudzenie libido oraz poprawę erekcji pobudza szafran. Przyczynia się do zwiększenia objętości nasienia. Selen
przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki, które pomagają wywołać i wzmocnić erekcję, sprzyjają utrzymaniu sprawności seksualnej, pobudzają
libido.

Zalecane spożycie

Dorośli: 4 tabletki jednorazowo, nie częściej niż raz na dobę.
Tabletki należy popić wodą

Skład
L-alginina, substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z korzenia maca, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, glukonian cynku, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, wyciąg z korzenia żeń-szenia,
substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: talk, wyciąg z owoców buzdyganka
ziemnego, wyciąg z kwiatu krokusa uprawnego, bursztynian D-alfa-tokoferylu, selenian (IV) sodu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja
glazurująca: hydroksypropyloceluloza, barwniki: indygotyna i czerń brylantowa PN, substancje glazurujące: wosk pszczeli i biały wosk
carnauba.

4 tabletki zawierają: Wyciąg z korzenia maca (co odpowiada 660 mg korzenia) 165 mg, Wyciąg z owoców buzdyganka ziemnego (co
odpowiada 500 mg owoców) 50 mg, Wyciąg z korzenia żeń-szenia (co odpowiada 500 mg korzenia) 71,44 mg, Wyciąg z kwiatu krokusa
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uprawnego (szafran) 40 mg, L-arginina 2400 mg, Cynk 15 mg (150%)*, Selen 90 µg (164%)*, Witamina E 24 mg ekwiwalentu tokoferolu
(200%)*
*% Referencyjnej wartości spożycia

Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić od światła i wilgoci.
W miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować przy uczuleniu na którykolwiek ze składników produktu.
Preparat nie jest wskazany dla dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
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