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Doppelherz Aktiv, Dla Mężczyzn, 30 kapsułek
 

Cena: 42,16 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Zastosowanie
Preparat specjalnie opracowany dla mężczyzn pragnących zwiększyć swoją potencję seksualną. Żeńszeń peruwiański (maka) oraz
żeńszeń koreański wpływają na mechanizmy fizjologiczne umożliwiające erekcję oraz zwiększające popęd płciowy (libido).

Działanie
•Maka nazywana żeńszeniem peruwiańskim, podtrzymuje optymalną wydolność psychofizyczną organizmu, odpowiedzialną za
sprawność seksualną u mężczyzn. W badaniach klinicznych wykazano jej skuteczność w zwiększaniu libido oraz ułatwianiu erekcji. 1
kapsułka zawiera silnie skoncentrowany standaryzowany wyciąg uzyskany aż z 5 g korzenia maki.
•Standaryzowany wyciąg z korzenia żeńszenia koreańskiego zwiększa wydolność organizmu oraz wpływa na wzmocnienie erekcji.
•Standaryzowany wyciąg z Gotu cola poprawia krążenie obwodowe, w tym ukrwienie narządów.
•Cynk wspomaga funkcjonowanie układu rozrodczego, a selen korzystnie wpływa na produkcję plemników.

1 Najwyższa dawka korzenia maki na rynku suplementów na potencję (wg IMS Health 10/2016).

Skład
Składniki na kapsułkę
•Maka peruwiańska (wyciąg) 250 mg
•Gotu kola (wyciąg) 25 mg
•Żeń-szeń (wyciąg) 25 mg
•Kofeina 25 mg
•Cynk 7,5 mg (75%)
•Selen 25 µg (45%)
•Witamina E 5 mg (42%)

Sposób użycia
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Stosować 1 kapsułkę dziennie, najlepiej kilka godzin przed zbliżeniem, popijając obficie. Można się spodziewać efektu, po co najmniej 2
tygodniach stosowania. Po 2 miesiącach stosowania zrobić 2 tygodniową przerwę.

Uwaga
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do 25oC. Zaleca się zdrowy tryb życia, w tym
zrównoważoną dietę.

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.

Składniki
standaryzowany wyciąg z korzenia maki (Lepidium meyeni), olej sojowy rafinowany, żelatyna, olej sojowy uwodorniony, subst.
utrzymująca wilgoć: glicerol, substancja przeciwzbrylająca: wosk pszczeli biały, wyciąg z ziela Gotu cola (Centella asiatica), wyciąg z
korzenia żeń-szenia koreańskiego (Panax ginseng), kofeina, emulgator: lecytyna sojowa, subst. utrzymująca wilgoć: sorbitol, tlenek cynku
(Zn), D-alfa-tokoferol (wit. E), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, selenian (IV) sodu (Se).
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