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Braveran, tabletki, 8 szt.
 

Cena: 33,79 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Arginina, Cynk, Witamina E

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Braveran, tabletki, 8 szt.

Suplement diety w tabletkach Braveran korzystnie wpływa na sprawność seksualną u mężczyzn. Cynk pomaga utrzymać prawidłowy
poziom testosteronu. Wyciągi z szafranu oraz buzdyganka ziemnego podnoszą libido. Ekstrakt z żeń-szenia pomaga wywołać i
wzmocnić erekcję.

Skład Braveran, tabletki, 8 szt.

L-arginina, substancja wype?niaj?ca: celuloza, wyci?g z korzenia maca, substancja

wi???ca: poliwinylopirolidon, substancja glazuruj?ca: hydroksypropylometyloceluloza,

glukonian cynku, substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, wyci?g z korzenia

?e?-szenia, substancja glazuruj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych,

substancja przeciwzbrylaj?ca: talk, wyci?g z owoców buzdyganka ziemnego, wyci?g z

kwiatu krokusa uprawnego, bursztynian D-alfa-tokoferylu, selenian (IV) sodu, barwnik:
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dwutlenek tytanu, substancja glazuruj?ca: hydroksypropyloceluloza, barwniki:

indygotyna i czer? brylantowa PN, substancje glazuruj?ce: wosk pszczeli i bia?y wosk

carnauba.

Sk?adniki 4 tabletki % RWS*

Wyci?g z korzenia maca

Lepidium meyenii Walp.

(co odpowiada 600 mg korzenia)

165 mg ---

Wyci?g z owoców buzdyganka

ziemnego Tribulus terrestris L .

(co odpowiada 500 mg owoców)

50 mg ---

Wyci?g z ?e?-szenia

Panax ginseng

(co odpowiada 500 mg korzenia)

71,44 mg ---

Wyci?g z kwiatu krokusa

uprawnego (szafran)

40 mg ---

L-arginina 2400 mg ---

Cynk 15 mg 150%

Selen 90 µg 164%

Witamina E 24 mg ekwiwalentu

alfa-tokoferolu

200%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Działanie Braveran, tabletki, 8 szt.

Braveran, dzięki zawartości składników aktywnych pomaga wywołać i wzmocnić erekcję. L-arginina jest kluczowym składnikiem w
walce z problemami ze sprawnością seksualną. Stymuluje wytwarzanie tlenku azotu, który jest odpowiedzialny za ukrwienie narządów
płciowych, a co za tym idzie za erekcję. Korzeń maca wspiera wydolność fizyczną organizmu, zwiększa libido oraz pomaga w
utrzymaniu odpowiedniej wytrzymałości i witalności. Buzdyganek ziemny stymuluje produkcję testosteronu w organizmie i sprzyja
regeneracji organizmu oraz zwiększeniu sił witalnych. Wspomaga również i potęguje doznania seksualne. Cynk jest mikroelementem
niezbędnym do sprawności seksualnej mężczyzny. Niewystarczająca podaż tego składnika mineralnego może objawiać się m.in.
obniżeniem wydolności fizycznej oraz wpływać na zdolność do podejmowania aktywności seksualnej. Selen odgrywa istotną rolę w
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utrzymaniu odporności ustroju oraz opóźnia procesy starzenia się. Witamina E wiąże i neutralizuje wolne rodniki, dzięki czemu
zapobiega ich szkodliwemu działaniu. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu krążenia. Braveran sprzyja utrzymaniu
sprawności seksualnej oraz wywiera korzystny wpływ na libido.

Wskazania Braveran, tabletki, 8 szt.

Braveran to suplement diety przeznaczony do stosowania pomocniczo w celu wywołania i wzmocnienia erekcji.

Dawkowanie Braveran, tabletki, 8 szt.

Dorośli: 4 tabletki jednorazowo, nie częściej, niż raz na dobę.

Informacje dodatkowe Braveran, tabletki, 8 szt.

Tabletki należy popić wodą.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
Preparat nie jest wskazany dla dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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