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Erotic dla mężczyzn kaps. 20 kaps.
 

Cena: 26,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Producent GORVITA PPHU

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Erotic dla mężczyzn, 20 kapsułek

Erotic dla mężczyzn, 20 kapsułek - opis produktu
Preparat ziołowy będący kompozycją dziesięciu granulowanych ekstraktów ziołowych dla mężczyzn.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: przyjmować 1 kapsułkę dziennie. Kapsułkę należy połknąć i popić wodą.

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 usitatissinum Semen lini), sproszkowana kora cynamonu (Cinnamoni Cortex), sproszkowany
kwiat hibiskusa (Hibiscus sabdariffa flos hibisci), sproszkowany liść poziomki (Fragraria vesca folium fragrariae), sproszkowany korzeń
żeń-szenia (Ginseng Radix), żelatyna (składnik kapsułki).

1 kapsułka zawiera: korzeń lubczyku 22mg, liść damiana 22mg, ziele cząbru 22mg, liść rozmarynu 22mg, ziele pokrzywy 22mg, nasiona
lnu 22mg, kora cynamonu 22mg, kwiat hibiskusa 22mg, liść poziomki 22mg, korzeń żeń-szenia 22mg.

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
Stosować nie dłużej niż 3 miesiące z zachowaniem 4-tygodniowej przerwy w stosowaniu preparatu.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza) w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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 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:
PPUH GORVITA mgr Paweł Domek,
Szczawa 106,
34-607 Szczawa
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