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CLAVIN ORIGINAL 20 kapsułek + 8 kapsułek
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SIMPLY YOU A.S

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

Clavin® to skuteczny i bezpieczny preparat korzystnie wpływający na erekcję.  

Dzięki lepszej erekcji, Twoje doznania erotyczne będą bardziej intensywne. Clavin® pomaga wielu mężczyznom w dłuższym utrzymaniu
erekcji, w ten sposób korzystnie wpływa na wydajność seksualną. Większa pewność siebie zapewni Ci seksualne powodzenie u kobiet.

Clavin® to suplement diety o unikalnym składzie. Składnikiem czynnym jest w nim Clavertin 11 - specjalnie przygotowana mieszanka
pochodzenia roślinnego wspomagająca poszerzanie naczyń doprowadzających krew do penisa podczas stymulacji seksualnej.

Stosowanie Clavinu zaleca się:  

W przypadku gdy jakość erekcji nie jest zadowalająca.  

W przypadku okresowych problemów z erekcją.  

Dla poprawy jakości i intensywności doznań seksualnych.  

 

Dlaczego warto stosować Clavin?  

Pomaga wielu mężczyznom w osiągnięciu lepszej erekcji.  

Pomaga w dłuższym utrzymaniu erekcji.  

Stosowanie preparatu Clavin jest bezpieczne, nie stwierdzono skutków ubocznych.  
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Clavin® należy do preparatów, których skuteczność i bezpieczeństwo stosowania była i nadal jest weryfikowana przy okazji badań.
Autorzy potwierdzili wymierne efekty stosowania mieszanki substancji oznaczanej jako Clavertin 11 (Chen J., Wollman Y., Chernichovsky
T., Iaina A., Sofer M., Matzkin H. Br. J. Urol. Int. 83, 1999:269).

 

Wskazania  

Dla wszystkich dorosłych mężczyzn, bez względu na ich wiek.

 

Działanie  

Podczas stymulacji efekt erekcji następuje bardzo szybko. Dawkę należy przyjąć za jednym razem, na jedną do czterech godzin przed
stosunkiem.

 

Uwaga

Niezbędnym warunkiem osiągnięcia spodziewanego efektu jest stymulacja seksualna!

Erekcja to wyraz seksualnego podniecenia mężczyzny. Powstanie erekcji warunkuje współdziałanie kilku psychicznych i fizycznych
czynników. Każdy przejaw braku równowagi owych pierwiastków składowych może stać się źródłem problemów z erekcją. Clavin®
opracowano z myślą o tym, aby wspomóc Twoją erekcję i pewność siebie.

 

Zalecane dawkowanie

Zażywaj 4 kapsułki na raz, najlepiej 1-4 godziny przed stosunkiem.  

Nie należy przekraczać zalecanej dawki dziennej 4 kapsułki.
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