
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Braveran x8 tabletek
 

Cena: 33,49 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Przeznaczenie dla mężczyzn

Substancja
czynna

buzdyganek, cynk, L-arginina, maca, selen,
witamina E

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Czym jest Braveran?

Braveran jest produktem stworzonym specjalnie dla mężczyzn. To suplement diety, który sprzyja utrzymaniu właściwej sprawności
seksualnej oraz wywiera korzystny wpływ na erekcję i libido. Dodatkowo, sprzyja regeneracji organizmu oraz zwiększeniu sił witalnych.
Przyjmowanie Braveranu wpłynie na poprawę jakości i intensywności życia seksualnego.

Braveran:

wzmacnia erekcję,
poprawia jakość życia seksualnego,
przyśpiesza regenerację organizmu po stosunku,
sprawia, że „”możesz” zawsze, kiedy Twoja partnerka ma ochotę.

Weź Braveran i ciesz się Waszym życiem seksualnym każdego dnia.

Sposób przyjmowania Braveranu:

Zaleca się spożycie 4 tabletek na 60 minut przed stosunkiem. Opakowanie zawiera 8 tabletek, co odpowiada 2 dawkom.

Skład Braveranu i substancje czynne:
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1 batletka zawiera:

500mg L-argininy,
250mg wyciągu z Buzdyganka Ziemnego,
300mg wyciągu z Korzenia Maca,
7,5mg Cynku,
22,5µm Selenu,
6mg Witaminy E (ekwiwalent alfa-tokoferol).

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.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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