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Braveran 8 tabletek
 

Cena: 41,52 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 8 tabl.

Postać tabl.

Producent/
Dystrybutor

AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład L-arginina, korzeń Maca, Buzdyganek ziemny, Cynk, Selen, Witamina E L-arginina – 500 mg Buzdyganek ziemny – 200 mg Korzeń
Maca - 300 mg  Właściwości i działanie Braveran to nowy suplement diety wspomagający erekcję. Zawiera aż 2000mg L-argininy w
jednorazowej dawce, kluczowej substancji w walce z problemami ze sprawnością seksualną Pierwszy tak kompletny produkt w tej
kategorii. Połączenie składników suplementu diety Braveran: sprzyja utrzymaniu właściwej sprawności seksualnej,wywiera korzystny
wpływ na erekcję i libido. 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 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.  Przeciwwskazania Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.  Dawkowanie
Jednorazowo przyjmuje się 4 tabletki na 60 minut przed planowanym stosunkiem. Tabletki należy popić wodą.  Informacja Suplementy
diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do
spożycia w ciągu dnia.  
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