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Doppelherz aktiv Men Lider 60kaps.
 

Cena: 53,65 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: QUEISSER

ILOŚĆ: 60 kapsułek

 

OPIS:

Doppelherz Aktiv Men Lider to  suplement diety dla mężczyzn.

 

ZASTOSOWANIE:

L-arginina jest prekursorem tlenku azotu, cząsteczki sygnałowej - wyzwalającej reakcje rozszerzania naczyń krwionośnych, jako tzw.
śródbłonkowy czynnik rozkurczający. Arginina pomaga w syntezie białek i replikacji komórek, odgrywając ważną rolę w procesie
spermatogenezy. L-arginina pomaga indukować i poprawiać erekcję. Preparat przeznaczony dla mężczyzn, w szczególności dla
narażonych na stres i nadmierne przemęczenie, po 40 roku życia, stosujących używki lub nieodpowiednią dietę, o niskiej aktywności
ruchowej.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Stosować 3 kapsułki najlepiej wieczorem, po kolacji. Popić obficie.

 

SKŁAD:

L-arginina, żelatyna (otoczka), substancja wypełniająca: fosforan wapnia; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (stearynian magnezu) i dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować równocześnie z nitratami (leki nasercowe) lub lekami na potencję (np. viagra). 

W przypadku stosowania leków na nadciśnienie i leczenia po przebytym ostrym zawale serca - przed zastosowaniem preparatu należy
skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze do 25 stopni Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Nie zawiera laktozy ani glutenu.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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