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Doppelherz aktiv Men Lider kaps. 60kaps.
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DOPPEL HERZ

Opakowanie 60 kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Doppelherz aktiv Men Lider, kapsułki, 60 szt.

Opis
Doppelherz aktiv Men Lider - suplement diety opracowany dla mężczyzn pragnących w pełni korzystać z życia.

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

Składnik 3 kapsułki
L-arginina 2250 mg
Preparat nie zawiera laktozy oraz glutenu.

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Masa netto
54 g

Właściwości składników
L-arginina należy do aminokwasów egzogennych, tzn. nie jest w wystarczającym stopniu syntetyzowana w organizmie i wymaga
dostarczania z pożywienia.

Arginina wspiera jakość i intensywność doznań seksualnych.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 3 kapsułki najlepiej wieczorem, popić obficie.
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W przypadku codziennego stosowania, po 2 tygodniach zrobić tygodniową przerwę, co pozwoli na przywrócenie optymalnego efektu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

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).

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu.

Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
QUEISSER
Schleswiger Str. 74
Flensburg
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