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Erotic dla kobiet kaps. 20 kaps.
 

Cena: 26,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Producent GORVITA PPHU

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Erotic dla kobiet, kapsułki, 20 szt. (Gorvita)

Opis
Erotic dla kobiet - suplement diety, zawierający mieszankę ziołową, wspierającą aktywność seksualną u kobiet. Produkt dla osób
dorosłych.

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), Ekstrakt soi (Glycine max),
żelatyna (składnik kapsułki).

Składniki 1 kapsułka
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
Ekstrakt soi 22 mg
Produkt naturalny.
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 Nie zawiera konserwantów i substancji dodatkowych.

Masa netto
4,4 g

Właściwości składników
Erotic dla kobiet to zestaw dziesięciu ziołowych ekstraktów, które wpływają na aktywność seksualną kobiet.

Zioła obecne w produkcie, znane są z medycyny ludowej - wpływają na ukrwienie narządów płciowych, co w efekcie zwiększa
wrażliwość i potęguje uczucie podniecenia. Dodatkowo ekstrakty ziołowe relaksują i odprężają.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: Przyjmować 1 kapsułkę dziennie. Kapsułkę należy połknąć i popić wodą.
Stosować nie dłużej niż 3 miesiące z zachowaniem 4 tygodniowej przerwy w stosowaniu preparatu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

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.
Suplementy diety powinny być przechowywane 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
GORVITA
Szczawa 106
Szczawa
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