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BRAVERAN, 8 tabletek
 

cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie wspomaganie potencji

Opis produktu
 

Braveran jest produktem stworzonym specjalnie dla mężczyzn. To suplement diety, którego składniki pomagają wywołać i wzmocnić
erekcję. Dodatkowo, sprzyjają utrzymaniu sprawności seksualnej i pobudzają libido. Produkt dla tych, którzy chcą poprawić jakość i
intensywność swojego życia seksualnego

BRAVERAN - działanie:

buzdyganek ziemny wspomaga popęd seksualny oraz wzmacnia doznania seksualne; maca pomaga w zachowaniu naturalnej
aktywności seksualnej i energii, pobudza popęd seksualny; żeń-szeń pomaga wywołać i wzmocnić erekcję; szafran pobudza libido oraz
poprawia erekcję, przyczynia się do zwiększenia objętości nasienia; selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy;
cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi; witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym

BRAVERAN - skład:

L-arginina, substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z korzenia maca, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, glukonian cynku, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, wyciąg z korzenia żeń-szenia,
substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: talk, wyciąg z owoców buzdyganka
ziemnego, wyciąg z kwiatu krokusa uprawnego, bursztynian D-alfa-tokoferylu, selenian (IV) sodu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja
glazurująca: hydroksypropyloceluloza, barwniki: indygotyna i czerń brylantowa PN, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały i wosk
carnauba
4 tabletki zawierają: (4 tabletki): L-arginina - 2400 mg; wyciąg z korzenia maca (co odpowiada 660 mg korzenia) 165 mg; wyciąg z
owoców buzdyganka ziemnego (co odpowiada 500 mg owoców) 50 mg; wyciąg z korzenia żeń-szenia (co odpowiada 500 mg korzenia)
71,44 mg; wyciąg z kwiatu krokusa uprawnego (szafran) 40 mg; cynk 15 mg (150% RWS), selen 90 μg (164% RWS), witamina E 24 mg
ekwiwalentu alfa-tokoferolu (200% RWS)

BRAVERAN - dawkowanie:

4 tabletki jednorazowo, nie częściej niż raz na dobę

BRAVERAN - przeciwwskazania:
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Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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