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HEALTH LABS CARE VibeMe 30 saszetek
 

Cena: 107,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.

Producent HEALTH LABS CARE SP. Z. O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościHEALTH LABS CARE VibeMe 30 saszetekGdy chcesz pobudzić swoją seksualnośćzwiększ swoje libidozachowaj
sprawność seksualnąpopraw swój nastrój i samopoczucieOdpowiedni dla weganAŻ 7 EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCHSuplement diety
VibeMe zawiera standaryzowane ekstrakty roślinne, m.in. ekstrakt z Shatavari, liści Damiana, Maca, a także Muira Puama, które
korzystnie działają na układ hormonalny kobiet oraz przyczyniają się do zachowania sprawności seksualnej.OBECNOŚĆ AAKG, W TYM
L‑ARGININAAAKG zapewnia lepszy przepływ krwi, tlenu czy składników odżywczych, rozszerza naczynia krwionośne i sprzyja funkcjom
seksualnym.EKSTRAKT Z MUIRA PUAMAEkstrakt z Muira Puama używany jest jako afrodyzjak w regionie Brazylii, pomaga utrzymać
równowagę hormonalną oraz aktywność seksualną kobiet.WYGODNE SASZETKISuplement diety VibeMe zamknęliśmy w wygodnych
saszetkach, które możesz mieć zawsze przy sobie: w pracy, w podróży, podczas urlopu.CZYSTY SKŁADW suplemencie diety VibeMe nie
znajdziesz zbędnych wypełniaczy, konserwantów i barwników. Czysty skład pozbawiony zanieczyszczeń potwierdzają badania
produktów przeprowadzone przez niezależne, akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland.AUTORSKA RECEPTURASkład
suplementu diety VibeMe opracowaliśmy z udziałem doświadczonych specjalistów żywienia. Dzięki ich wiedzy i pasji powstały
suplementy, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających kobiet.Zalecane spożycie1 saszetka dziennie— rozpuścić w 1/2
szklanki wody lub innego płynuWażneNie należy przekraczać zalecanej dziennej porcjiSkładnikiSubstancja słodząca: erytrytol, naturalny
aromat o smaku marakui, alfaketoglutaran L‑argininy (AAKG), ekstrakt z liści Damiany (Turnera diffusa Willd. J) standaryzowany na 1%
apigeniny DER 4:1, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt z korzeni żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus
(Rupr. et Maxim.) Maxim.) DER 4:1, ekstrakt z korzenia Shatavari (szparag dziki - Asparagus racemosus Willd.) standaryzowany na 15%
saponin DER 20:1, ekstrakt z korzenia Maca (Lepidium meyenii Walp.) standaryzowany na 1% glukozynolatów DER 10:1, ekstrakt z
korzenia Muira Puama (Ptychopetalum olacoides Benth.) DER 4:1, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja
słodząca: glikozydy stewiolowe, ekstrakt z korzenia żeń-szenia właściwego (Panax ginseng C.A. Mayer) standaryzowany na 10%
ginsenozyów DER 10:1, ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum L.) standaryzowany na 95% piperyny DER
30:1.ProducentHealth Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Sienkiewicza 81/3/200 15‑003 Białystok
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