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OLIMP EREKTON FAST 8 tabletek
 

Cena: 36,95 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

OLIMP EREKTON FAST 8 tabletek

 

Wskazania

Erekton Fast przeznaczony dla mężczyzn w celu utrzymania i podniesienia sprawności fizycznej oraz seksualnej. 

 

Działanie

Erekton Fast - opracowana specjalnie dla mężczyzn innowacyjna formuła zawierająca wysoką dawkę L-argininy, a także L-cytrulinę, żeń-
szeń koreański, ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine®, kwas pantotenowy oraz cynk i selen.L-cytrulina jest prekursorem argininy -
aminokwasu z którego powstaje tlenek azotu.

Żeń-szeń sprzyja witalności i kondycji seksualnej oraz pomaga wywołać i wzmocnić erekcję.

Cynk wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.

Kwas pantotenowy przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych, do których należy testosteron.
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Selen pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, a także przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy.

Formuła preparatu uzupełniona została o ekstrakt pieprzu czarnego, który ułatwia wchłanianie składników odżywczych, pomaga
utrzymać właściwe funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz zwiększa skuteczność innych ziołowych składników.

 

Zalecane spożycie

Zalecana dzienna porcja: 4 tabletki na ok. 45 minut przed stosunkiem płciowym. Tabletki należy popić dużą ilością wody. 

 

Ważne

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.  

 

Składniki

chlorowodorek L-argininy, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; jabłczan L-cytruliny, substancje glazurujące - alkohol
poliwinylowy (PVA), glikol polietylenowy, talk; ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng), substancje przeciwzbrylające –
dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®), selenian (IV) sodu;
D-pantotenian wapnia – kwas pantotenowy, ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine®, barwniki - E 171, E 133.  

 

  

Informacja żywieniowa  

  

4 tabletki

  

Chlorowodorek L-argininy,w tym: L-arginina

  

1951 mg1600 mg

  

Jabłczan L-cytruliny,w tym: L-cytrulina

  

910 mg500 mg

  

Ekstrakt żeń-szenia koreańskiego(7% ginsenozydów)

  

100 mg

  

Ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine®

  

4 mg

  

Kwas pantotenowy

  

6 mg (100%)

  

Cynk (z chelatu Albion®)

  

10 mg (100%*)

  

Selen

  

55 µg (100%*)
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*%ZDS – procent zalecanego dziennego spożycia. 

Warunki przechowywania

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.  

 

Producent

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.Nagawczyna 109c39-200 Dębica  
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