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CUM PLUS STRONG 60 kapsułek
 

Cena: 65,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent MEDICA-GROUP SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisCUM PLUS STRONG 60 kapsułekCum Plus Strong jest preparatem wpływającym na zwiększenieprzyjemności podczas stosunku,
wydłużenie trwania erekcji, zmianęsmaku nasienia oraz silny wytrysk.Aż 83% respondentów poleciłoby suplement diety Cum Plus
Stronginnemu mężczyźnie.Pierwsze rezultaty już po 5-7 dniach stosowania.Panowie potwierdzają:• smak ich nasienia zmienił się•
erekcja trwa dłużej nawet o więcej niż 15 minut* Raport z Badania Skuteczności - "MedicaGroup" - maj 2018r.Sperma, nasienie - płynna
wydzielina, na którą składają się produkty jąder,pęcherzyków nasiennych, najądrzy, gruczołów opuszkowo-cewkowych orazgruczołu
krokowego. Jest wyrzucana poprzez cewkę moczową podczas ejakulacji.Ma barwę bliską kolorowi mleka. Normalny ejakulat ma odczyn
słabo zasadowy (pH7,2), umożliwia to ruchliwość plemnikom, które w środowisku kwaśnym byłybynieruchliwe. Skład chemiczny spermy
zależy w pewnym stopniu od odżywiania.*Ejakulacja (łac. eiaculatio – wytrysk) - wytrysk nasienia (spermy) z prącia przeznasieniowody i
cewkę moczową na skutek stymulacji seksualnej. Ejakulacja jestzjawiskiem neurobiologicznym regulowanym ośrodkowo. Porcja
nasieniawydzielana w trakcie ejakulacji to ejakulat. Mechanizm umożliwiający ejakulację torytmiczne skurcze ciał jamistych,
znajdujących się w członku, dzięki czemusperma jest wyrzucana z narządu poza ustrój.*Sposób użycia1 kapsułkę 2 razy dziennie popić
niewielką ilością płynu.UWAGA - Nie należy przekraczać 2 kapsułek na dobę.SkładEkstrakt z korzenia macaMaca (Lepidium meyenii) jest
rośliną, która pochodzi z peruwiańskich Andów i rośnie na wysokości od około 3500 m. To sprawia że jest najwyżej uprawianą rośliną
przeznaczoną do spożycia na świecie.Maca rośnie w skalistych glebach niegościnnych dla większości innych roślin i rozwija się w
ekstremalnych warunkach klimatycznych. Maca wypuszcza liście i korzeń, o wielkości rzodkwi. Tenwłaśnie korzeń jest ceniony od
tysięcy lat ze względu na swoje właściwości, zwiększające energie, wytrzymałość i płodność u ludzi i zwierząt. Nie ulega wątpliwości że
korzeń Maca zapewniałproduktywne życie na bardzo dużych wysokościach całym pokoleniom miejscowej ludności.L-ArgininaArginina
(Arg) - organiczny związek z grupy aminokwasów kodowanych przez DNA.Obecność grupy guanidynowej w cząsteczce jest przyczyną
jej zasadowegocharakteru. W organizmach żywych uczestniczy w przemianach azotowych:przenoszeniu azotu w mocznikowym cyklu
Krebsa oraz w syntezie kreatyniny.Bywa zaliczana do aminokwasów endogennych lub egzogennych. Jest też określana jak "względnie
egzogenna". Poziom jej biosyntezy jest zależny od spożywania wystarczających ilości jej naturalnych prekursorów - proliny i
kwasuglutaminowegoArginina naturalnie występuje w białkach jąder komórkowych i komórek rozrodczych (histonach). Stanowi około
80% białka protaminy.Ekstrakt z nasion buzdyganka naziemnegoBuzdyganek naziemny jest używany w medycynie chińskiej i indyjskiej
przedewszystkim jako środek tonizujący (wzmacniający). Inny indyjski system medycyny -Unani - uznaje buzdyganek za afrodyzjak,W
medycynie zachodniej, buzdyganek naziemny jest składnikiem suplementów dietymających zwiększać potencję i wspomagać erekcję u
mężczyzn.Używanie buzdyganka jako afrodyzjaku zapoczątkowało badanie przeprowadzone wlatach 70. na bezpłodnych parach, które
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wykazało zwiększanie się poziomutestosteronu i hormonu luteinizującego u mężczyzn po zastosowaniu badanego ziela.Pełny skład
kapsułek Cum Plus StrongŻelatynaEkstrakt z nasion buzdyganka naziemnego 20:1 90 mgEkstrakt z korzenia sarsaparilla 4:1 80
mgEkstrakt z korzenia żeń-szenia amerykańskiego 4:1 80 mgL-arginina 60 mgEkstrakt z korzenia maca 4:1 60 mgEkstrakt z ziela owsa
zwyczajnego 10:1 40 mgSubstancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna.Barwnik: dwutlenek tytanu*Stosowanie suplementu diety
Cum Plus Strong przez osoby przyjmujące leki przeciwcukrzycowe wymaga konsultacji z lekarzem.
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