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Doppelherz aktiv Men Lider *60 kapsułek
 

Cena: 47,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Doppelherz Aktiv Men Lider kapsułek
Opakowanie:  60 kaps.
Skład:  L-arginina, żelatyna (otoczka), subst. wypełniająca: fosforan wapnia; subst. przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (stearynian i magnezu) i dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu. ' Nie zawiera glutenu ani laktozy.

3 kapsułki zawierają:
L-arginina 2250 mg
Właściwości:  Głównym składnikiem preparatu jest L-arginina, będaca prekursorem tlenku azotu, cząsteczki sygnałowej, która wyzwala
reakcję rozszerzania naczyń krwionośnych. Arginina jest aminokwasem, który częściowo syntetyzowany jest w organizmie ludzkim,
jednak w niewystarczających ilościach, dlatego należy dostarczać go z pożywieniem. Tlenek azotu to związek o dużej aktywności
biologicznej, jest uwalniany w momencie podniecenia seksualnego, powoduje rozszerzenie tętniczek, które zapewniają napływ krwi do
ciał jamistych członka i erekcję. Odkrycie roli tlenku azotu w funkcjonowaniu naczyń krwionośnych i erekcji zostało nagrodzone w 1998
roku Nagrodą Nobla.
Wskazania:  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.
Sposób użycia: Stosować 3 kapsułki na 1-2 godziny przed stosunkiem.
Popić obficie. W przypadku codziennego stosowania, po 2 tygodniach zrobić tygodniową przerwę, co pozwoli na przywrócenie
optymalnego efektu.
Przeciwwskazania:
Nie stosować równocześnie z nitratami (leki nasercowe) lub lekami na potencję (np. viagrą).
Status:  suplement diety
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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