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PERMEN KING 30 tabletek
Cena: 22,89 PLN
Opis słownikowy
Producent

WALMARK

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
Opis

Permen KING to ulepszona kompozycja skutecznych substancji wspomagających pożądanie i sprawność seksualną. Zawartość Largininy jest tu niemal dwukrotnie większa niż w standardowej wersji Permen®. Dodatkowo składnik CystiCran™ wykazuje działanie
przeciwmiażdżycowe - miażdżyca jest coraz bardziej powszechną przyczyną kłopotów z osiągnięciem erekcji.
Permen KING to kompozycja składników naturalnego pochodzenia
Pozytywnie wpływa na czas trwania i jakość erekcji
Składniki preparatu stymulują intensywność doznań w trakcie stosunku płciowego
Permen® podnosi kondycję seksualną i pewność siebie na dłużej, pozwala cieszyć się
seksem zawsze kiedy masz na to ochotę.
działa przeciwmiażdżycowo

Działanie
Wszystkie substancje czynne, które zawarto w tabletkach są pochodzenia naturalnego i pozytywnie wpływają na problemy związane z
erekcją (zwłaszcza gdy jest zbyt krótka lub niesatysfakcjonująca).
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Ponieważ statystyki są bezlitosne – w Polsce problemy związane ze wzwodem ma około 3,5 miliona dojrzałych mężczyzn.
Skład preparatu Permen® został skomponowany w oparciu o dane i badania naukowe.
Ponieważ Permen nie tylko pozytywnie wpływa na czas trwania i jakość erekcji, ale także korzystnie wpływa na kondycję psychofizyczną
mężczyzn.
Ponieważ wraz z wiekiem spada u kobiet ochota na seks, która związana jest z osłabieniem lub brakiem satysfakcji ze współżycia (w
starszej grupie wskaźnik ten wynosi ok. 67%) – w większości przypadków wina tkwi po stronie mężczyzny.
Gdyż statystyki pokazują, że 63% kobiet oraz 62% mężczyzn zgadza się z opinią, że problemy seksualne mogą doprowadzić do rozpadu
związku.
Ponieważ Permen® podnosi kondycję seksualną i pewność siebie na dłużej, pozwala cieszyć się seksem zawsze kiedy masz na to
ochotę.
Preparat Permen® jest polecany dla mężczyzn, którzy z powodu przepracowania, złej diety, braku ruchu, wieku oraz licznych sytuacji
stresowych nie czerpią już pełnej satysfakcji ze swojego życia seksualnego.

Statystyki podają, że u ponad połowy mężczyzn powyżej 35. roku życia następuje spadek potencji. Może to dotyczyć także Ciebie i
niekorzystnie wpłynąć na Twoje życie osobiste.
Pamiętej - nie jesteś sam! Pomimo faktu, że te problemy mogą dotyczyć również Ciebie - możesz pomóc sobie i swojej partnerce
wybierając preparat Permen®.

Uwaga
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej
diety. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, kobiet w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Sposób użycia
1-2 tabletki dziennie, podczas lub po posiłku, popić wodą.
W celu osiągnięcia pozytywnych efektów stosować przynajmniej przez 6 – 8 tygodni.

Skład
Tribulus terrestris (Buzdyganek ziemny) Tribulus terrestris przyczynia się do zwiększenia ilości testosteronu w organizmie, a także do
szybszej regeneracji organizmu i zwiększenia siły oraz masy mięśni. Substancja ta wspomaga osiągnięcie i utrzymanie podniecenia
seksualnego.
L- arginina sprzyja procesom spermatogenezy (produkcji spermy). Wpływa na wzrost liczebności oraz ruchliwości plemników w
nasieniu. Arginina jest prekursorem tlenku azotu - podnosi jego poziom we krwi. Tlenek azotu to jeden z najważniejszych
neuroprzekaźników odpowiedzialnych za reakcje seksualne. Wzrost poziomu tlenku azotu jest naturalną odpowiedzią organizmu na
narastajace podniecenie seksualne. W jego efekcie obkurczone dotychczas naczynia krwionośne zaczynają się rozszerzać, co umożliwia
swobodny dopływ krwi do narządów płciowych i zwiększa wrażliwość na bodźce. Sprzyja więc podnieceniu i pozwala na pełne
odbieranie doznań w trakcie stosunku płciowego. L-arginina jest jedyną substancją, z której w organizmie jest wytwarzany tlenek azotu.
żeń - szeń (Panax ginseng) - Żeń-szeń koreański (czerwony), którego wyciąg jest standaryzowany na zawartość ginsenozydów. Wyciąg z
żeń-szenia koreańskiego pomaga utrzymać wysoką sprawność fizyczną, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności.

Plik wygenerowano: 23-01-2019

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 640 50 34
CystiCran™ (Vaccinum macrocarpon)- Zawiera substancje przeciwutleniające, które przyczyniają się do uelastycznienia ścian naczyń
żylnych. Wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe, a także korzystnie wpływa na drogi moczowe mężczyzny.
1 tabletka preparatu Permen KING zawiera:
Tribulus terrestrisstand. wyciąg ; 40% saponin 50 mg
Żeń-szeń (Panax ginseng) stand. wyciąg; 27-30% ginsenozydów 83,3 mg
L-arginina 300,0 mg
CystiCran™ 10,0 mg
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