Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Permen Go, tabletki, 6 szt
Cena: 55,99 pln
Opis słownikowy
Producent

Walmark

Opis produktu
Opis
Opis
PermenGo! Suplement diety zawiera składniki wspomagające zdrowie seksualne mężczyzn.
Rekomendowany 60 minut przed seksem.

Składniki
chlorowodorek L-argininy, subst. przeciwzbrylające: celuloza mikrokrystaliczna, talk, stearynian magnezu; subst wypełniająca: fosforan
diwapniowy; ekstrakt z korzenia żeń-szenia właściwego (Panax ginseng C.A. Mey.), stabilizatory: hydroksypropylometyloceluloza,
karboksymetyloceluloza, hydroksypropyloceluloza; pycnogenol (ekstrakt z kory sosny nadmorskiej Pinus pinaster), barwniki: dwutlenek
tytanu, indygokarmina; olej bawełniany, triglicerydy.
Składniki

3 tabletki

Chlorowodorek L-argininy w tym:

1814 mg

-- L-arginina

1500 mg

Ekstrakt z żeń-szenia (Panax ginseng)

150 mg

stand. na 16% ginsenozydów

24 mg

Pycnogenol

80 mg
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Właściwości składników
PermenGo! to kompozycja wysokiej jakości składników roślinnych, wspomagających naturalny proces wywołania erekcji i zwiększonej
ilości L-argininy.
Żeń-szeń (Panax ginseng) pomaga wywołać i wzmocnić erekcję, wykazuje także korzystny wpływ na stan psychofizyczny
mężczyzn.
L-arginina jest prekursorem tlenku azotu, cząsteczki odgrywającej w organizmie kluczową rolę w regulacji krążenia krwi (dzięki
wpływowi na ściany naczyń krwionośnych).
Pycnogenol jest ekstraktem z kory sosny nadmorskiej (Pinus pinaster), będącym bogatym źródłem bioflawonoidów
wykazujących działanie przeciwutleniające.

Przeznaczony do stosowania przez dorosłych mężczyzn.
Jest szczególnie polecany dla osób odczuwających krótkotrwałe lub przedłużające się osłabienie sprawności seksualnej.

Zalecane dzienne spożycie
3 tabletki dziennie.
Sposób użycia: 3 tabletki połknąć przynajmniej 60 minut przed stosunkiem płciowym, popić wodą.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku.
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, kobiet w czasie ciąży i w okresie karmienia 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.
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