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FORMEDS BICAPS LIBIMEN 60 Kapsułek
 

Cena: 52,79 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

FORMEDS BICAPS LIBIMEN 60 KAPS.

**Opis produktu:**

BICAPS LibiMEN to suplement diety przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn. Zawiera naturalne składniki, wspomagające aktywność
seksualną, utrzymuje optymalny poziom energii.
Produkt może być stosowany przez wegetarian i wegan.
Preparat składa się wyłącznie z aktywnych składników.

**Składniki:**

ekstrakt z buzdyganka naziemnego (Tribulus terrestris L.), pullulan (otoczka kapsułki), ekstrakt z korzenia maca (Lepidium meyenii),
ekstrakt z żen-szenia koreańskiego (Araliaceae Panax ginseng C.A. Mey), ekstrakt z guarany (Sapindaceae Paullinia cupana Kunth),
ekstrakt z muira puama (Olacaceae Ptychopetalum olacoides Benth).
Dzienna porcja 1 kapsułka zawiera:
Ekstrakt z buzdyganka naziemnego (Tribulus terrestris) – 115 mg, w tym: 46 mg saponin
Ekstrakt z korzenia maca – 50 mg, w tym: 0,3 mg makaenów i makamidów
Ekstrakt z guarany – 40 mg, w tym: 8,8 mg kofeiny
Ekstrakt z muira puama – 40 mg
Ekstrakt z żeń-szenia koreańskiego – 50 mg, w tym: 6 mg ginsenozydów

**Działanie:**

Żeń-szeń zachowuje optymalny poziom energii oraz działa wspomagająco na funkcje seksualne. Buzdyganek stymuluje pożądanie
seksualne. Korzeń maca pomaga w utrzymaniu naturalnej aktywności seksualnej. Guarana tlumi zmęczenie.

**Zalecane spożycie:**
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1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.

**Producent:**

ForMeds Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań

**Uwagi:**

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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