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Permen King tabl. 30 tabl.
 

Cena: 44,77 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki
Chlorowodorek L-argininy, celuloza mikrokrystaliczna (substancja przeciwzbrylająca), fosforan diwapniowy (substancja wypełniająca),
ekstrakt z korzenia żeń-szenia właściwego (Panax ginseng), ekstrakt z owoców buzdyganka naziemnego, otoczka tabletki: stabilizatory -
hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca - talk, triglicerydy, barwniki: dwutlenek tytanu,
indygokarmina; karboksymetyloceluloza (zagęstnik), ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej, substancje przeciwzbrylające:
dwutlenek krzemu, stearynian magnezu.

Zawartość składników w 1 tabletce (2 tabletkach): ekstrakt z buzdyganka naziemnego, standaryzowany ekstrakt na 40 % saponin –
50mg (100mg); ekstrakt z żeń-szenia (Panax ginseng), standaryzowany na 16 % ginsenozydów – 83,3mg (166,6mg); chlorowodorek L-
argininy – 362,8mg (725,6mg), w tym: L-arginina – 300mg (600mg); CystiCran (Vaccinum macrocarpon) – ekstrakt z żurawiny
amerykańskiej – 10mg (20mg).

Działanie
Czynniki takie jak złe nawyki żywieniowe czy stres mogą powodować problemy z wywołaniem i utrzymaniem wzwodu. Mężczyznom w
tej sytuacji w sukurs przychodzi produkt firmy Walmark – Permen King. Mistrzowska kompozycja pozytywnie wpływa na potencję i
pozwala cieszyć się satysfakcjonującym życiem erotycznym. Buzdyganek naziemny to roślina, której obecność w diecie umożliwia
podniesienie sprawności seksualnej. Jest to związane z faktem, że buzdyganek może stymulować produkcję testosteronu oraz tlenku
azotu, bezpośrednio odpowiedzialnego za wzwód. Żeń-szeń wzmacnia erekcję poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych, a dodatkowo
podnosi witalność i poprawia stan psychofizyczny. Kompleks CystiCran dba o zdrowie układu moczowego. L-arginina jako prekursor
tlenku azotu stymuluje powstanie erekcji. Długotrwałe stosowanie sprawia, że nawet po zakończeniu zażywania suplementu utrzymuje
się korzystny efekt.

Zastosowanie
Suplement diety Permen King polecany jako źródło L-argininy w celu wzmocnienia erekcji i utrzymania prawidłowych funkcji
seksualnych u mężczyzn, szczególnie w stanach osłabienia sprawności seksualnej. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu oraz u kobiet w ciąży, karmiących piersią i dzieci.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: 1-2 tabletki. Przyjmować w czasie posiłku lub po jego zakończeniu, popijając wodą. Przyjmować minimum 6
tygodni. Optymalne rezultaty przynosi suplementacja skojarzona z preparatem Permen Go!. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.
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