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Braveran Suplement diety 8 sztuk
 

Cena: 28,64 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 8 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Składniki
L-alginina, 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 i biały wosk
carnauba

Wartości odżywcze 4 tabletki
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
L-arginina 2400 mg
Cynk 15 mg (150%)*
Selen 90 µg (164%)*
Witamina E 24 mg ekwiwalentu tokoferolu (200%)*
*% Referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 4 tabletki jednorazowo, nie częściej niż raz na dobę. Tabletki należy popić wodą.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.

Przechowywanie
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Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Preparat nie jest wskazany dla dzieci oraz kobiet w ciąży i
karmiących piersią.

Opis
Bravera to suplement diety w postaci tabletek, którego skład został dobrany specjalnie z myślą o utrzymaniu zdrowia seksualnego
mężczyzn. Formuła produktu opiera się na naturalnych składnikach pochodzenia roślinnego takich jak buzdyganek naziemny, maca, żeń-
szeń i szafran, dodatkowo została uzupełniona o cynk, selen, witaminę E oraz L-argininę.

Ostrzeżenia
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu Bravera.

Ważne wskazówki
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożywania 4 tabletek dziennie.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety Braveran™od Aflofarm nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić od światła i wilgoci.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekapodgwiazda.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

