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Permen King x30 tabletek
 

Cena: 50,68 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Walmark

Postać tabletki

Przeznaczenie dla mężczyzn

Substancja
czynna

CystiCran, L-arginina, Tribulus terrestris, żeń-
szeń

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Permen® KING to preparat dedykowany wspomaganiu potencji u mężczyzn, przyjmowany codziennie. Zawartość L-argininy jest tu
niemal dwukrotnie większa niż w standardowej wersji Permen®.

Poprawa erekcji przy stosowaniu Permen®

Buzdyganek ziemny (Tribulus terrestris) Wyzwala ochotę na seks i poprawia seksualną wydajność Substancja ta wspomaga
osiągnięcie i utrzymanie podniecenia seksualnego, a także wpływa utrzymanie sprawnej pracy serca. Korzystny wpływ
buzdyganka ziemnego na organizm można odczuć zażywając produkt regularnie.
L-arginina - Arginina jest aminokwasem, który w organizmie pełni rolę prekursora tlenku azotu. Podnoszący się poziom tlenku
azotu we krwi odpowiada za reakcje seksualne. Wzrost zawartości tlenku azotu we krwi następuje w naturalny sposób, gdy
mężczyzna jest podniecony. W efekcie obkurczone naczynia krwionośne zaczynają się rozszerzać, co umożliwia swobodny
dopływ krwi do narządów płciowych i zwiększa wrażliwość na bodźce.
Żeń-szeń koreański (Panax ginseng) Pomaga utrzymać wysoką sprawność fizyczną, zwłaszcza w okresach wzmożonej
aktywności. Wyciąg z żeń-szenia pomaga wywołać i wzmocnić erekcję.
CystiCran™ (Vaccinum macrocarpon) Opatentowany, standaryzowany składnik, otrzymywany ze sproszkowanego wyciągu z
owoców żurawiny Vaccinium macrocarpon.

Skład preparatu Permen® KING

Dwie tabletki preparatu Permen® KING zawierają:

Tribulus terrestris stand. wyciąg ; 40% saponin 100 mg
Żeń-szeń (Panax ginseng) stand. wyciąg; 27-30% ginsenozydów 166,6 mg
L-arginina 600,0 mg
CystiCran™ 20,0 mg
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Sposób użycia:

Preparat stosowany jest codziennie, dzięki czemu mężczyzna nie musi wcześniej planować seksu. Zdolność do odbycia stosunku
utrzymuje się na podobnym poziomie przez cały czas. Należy przyjmować 1-2 tabletki dziennie, a najlepsze efekty są odczuwane po 6-8
tygodniach stosowania.

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:

Walmark Sp.z o.o.
ul.Teatralna 9
41-200 Sosnowiec
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