Férfi potencianövel
Az All In természetes alapanyagú alkalmi szedés étrend-kiegészít kapszula férfiak számára.
A készítmény el állításához 100%-ban természetes növényi hatóanyagokat használtak fel.
Összetev k: Zab (avena sativa) termés, L-arginin (aminósav), Maca (lepidium meyenii) gyökér,
részpálma (serenoa repens) kivonat, Szibériai ginzeng (eleutherococcus sentiococus) gyökér,
Páfrányfeny (ginkgo biloba) kivonat, Kínai datolya (Zyziphus jujuba) termés, Édesgyökér (Glycyrrhiza
glabra) gyökér, Sáfrány (crocus sativus) gyökér, Zselatin
Hatóanyagok 2 kapszulában: Sáfrány (40 mg), Édesgyökér (50 mg), Kínai datolya termés (70 mg),
Páfrányfeny kivonat (80 mg), Szibériai ginzeng gyökér (80 mg), F részpálma kivonat (100 mg), Maca
gyökér (100 mg), L-arginin aminósav (120 mg), Zab termés (120 mg)
Egyéb összetev k: Zselatin (180 mg)
Napi ajánlott mennyiség: 1-2 kapszula együttlét el tt egy órával
Figyelmeztetés: Gyermekek el l elzárva, h vös, száraz helyen tárolandó! Több órás erekció esetén
azonnal forduljon orvoshoz! Ne lépje túl az ajánlott napi mennyiséget! 18 éven aluliaknak használata
nem ajánlott! Más gyógyszer szedése esetén használat el tt kérje ki kezel orvosa véleményét! Magas
vérnyomás, szív- és májbetegség esetén kérje ki kezel orvosa véleményét! Az étrend-kiegészít nem
helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
A Viapro Extra kapszula 100%-ban gyógynövények összetev it tartalmazza.
A Viapro Extra egy szájon át szedhet természetes alapanyagokból összeállított étrend-kiegészít
készítmény, amelynek alkalmazása könny és egyszer , nem igényel különleges el készületeket.
Összetev k: Jujube (Zyzphys jujube) termés, Páfrányfeny (Ginkgo biloba) kivonat, Édesgyökér
(Licorice) gyökér kivonat, Szibériai ginzeng (Eleutherococcus senticocus) gyökér kivonat, F részpálma
(Serenoa repens) termés, Maca (Lepedium meyenii) gyökér kivonat, Zab (Avena Sativa) termés,
Szárcsagyökér (Smilax officinalis) gyökér kivonat, Csalán (Urtica Dioica) gyökér kivonat, Zselatin,
Magnézium sztearát, Szilícium dioxid, Színezék
Hatóanyagok 2 kapszulában: Édesgyökér gyökér (60 mg), Páfrányfeny kivonat (60 mg), Jujube termés
(70 mg), Szárcsagyökér gyökér (80 mg), Szibériai ginzeng gyökér (80 mg), Csalán gyökér (90 mg),
részpálma termés (100 mg), Zab termés (100 mg), Maca gyökér (120 mg)
Egyéb összetev k 2 kapszulában: Szilícium dioxid (15 mg), Magnézium sztearát (15 mg), Étkezési
zselatin (182,38 mg)
Napi ajánlott mennyiség: Együttlét el tt körülbelül egy órával 1 kapszula bevétele javasolt
Figyelmeztetés: Több órás erekció esetén azonnal forduljon orvoshoz! Ne lépje túl az ajánlott napi
mennyiséget! Használat el tt kérje ki orvosa tanácsát! Max. napi 2 kapszula! 18 éven aluliak, magas
vérnyomásban vagy más betegségben szenved k ne használják! Gyermekek el l elzárva, h vös, száraz
helyen tárolandó! Az étrend-kiegészít nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
A ReViril Long rendszeres szedés étrend-kiegészít kapszula férfiak számára. Folyamatos szedés
mellett hossszú távon javíthatja a férfiak szexuális teljesít képességét A készítmény el állításához
100%-ban természetes növényi hatóanyagokat használtak fel.
A Reviril Long 100 %-ban természetes hatóanyagokból álló készítmény, aminek megbízhatóságát a
Szegedi Tudományegyetem által elvégzett vizsgálat is igazolta. A Reviril Long olyan gyógynövényeket
tartalmaz, amelyek jótékony hatásait évszázadok óta kihasználják. A Ginzenget már 400 éve termesztik
és alkalmazzák a teljesítmény fokozására, a koncentráló képesség javítására. A Ginkgo biloba a
vérellátásra van jótékony hatással. A Szabalpálma bizonyítottan alkalmazható prosztataproblémák és
megnagyobbodás esetén. Az L-arginine egy olyan aminosav, amit szervezet maga is képes el állítani.
Spermaszám növel hatása mellett, segíti a nitrogén-monoxid szintézisét, aminek szerepe van az erek
rugalmasságának a meg rzésében, ezáltal segíti az erek vérrel való telít dését. A Mumijó a szervezet
segít je lehet fizikális és mentális kimerültség esetén. Javítja a teljesítményt és gyorsítja a szervezet
regenerálódását. A Reviril Long egy folyamatosan szedhet , minden hatóanyagában természetes
forrásból származó kapszula. A kapszula alkalmazható hosszabb ideig is. Javíthatja az általános
életmin séget és a lelki egyensúlyt is, hiszen ha egy férfi szexuális élete rendben van, az kihat az
önbizalmára is.
Összetev k: Szabalpálma kivonat, L-arginine, Mumijó, Ginkgo biloba, kapszula anyaga: zselatin,
Ginseng, színezék: E171 (titán-dioxid)
Hatóanyagok 1 kapszulában: Ginseng (50 mg), Ginkgo biloba (100 mg), Mumijó (100 mg), L-arginine
(100 mg), Szabalpálma kivonat (150 mg)

Adagolás (napi ajánlott mennyiség): napi 1 kapszula
Figyelmeztetés: Az étrend-kiegészít nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Gyermekek el l elzárva, h vös, száraz helyen tárolandó! Ne lépje túl az ajánlott napi mennyiséget!
A ReViril Rapid természetes alapanyagú étrend-kiegészít kapszula férfiak számára.
Az alkohol nem befolyásolja a hatékonyságát. A készítmény 100 %-ban növényi komponenseket
tartalmaz.
A ReViril Rapid egy olyan étrend-kiegészít , ami képes segítséget nyújtani a merevedés
megvalósításában és fenntartásában. Olyan gyógynövényeket tartalmaz, amelyek jótékony hatásait
évszázadok óta kihasználják. A Ginzenget már 400 éve termesztik és alkalmazzák a teljesítmény
fokozására, a koncentráló képesség javítására. A Maca gyökér, amit Perui Ginzengnek is neveznek, már
az inkák étkezésében is fontos szerepet töltött be. El nyös tulajdonsága az energetizáló, állóképesség
javító, valamint a hormonrendszerre gyakorolt serkent hatása. A Jujuba vagy Kínai Datolya már több
száz éve ismert és használt növény Kínában, a serkent hatása miatt. A Guarana Dél-Amerikában honos
gyógynövény, amit az indiánok már évszázadok óta fogyasztanak, testi és szellemi teljesít képesség
vel hatása miatt. A Ginkgo biloba a vérellátásra van jótékony hatással. A F részpálma bizonyítottan
alkalmazható prosztataproblémák és megnagyobbodás esetén. Az L-arginine egy olyan aminosav, amit
szervezet maga is képes el állítani. Spermaszám növel hatása mellett segíti a nitrogén-monoxid
szintézisét, aminek szerepe van az erek rugalmasságának a meg rzésében, ezáltal segíti az erek vérrel
való telít dését. Az Acetyl-L-carnitin pedig növeli a hormontermelést, így segíti a szervezet
tesztoszteron szintjének megemelését. A ReViril Rapid készítmény Szegedi Tudományegyetem
Farmakognóziai Intézetének vizsgálatán is sikeresen átesett. Nincs más teend je tehát, minthogy
együttlét el tt egy-két órával bevegyen egy kapszulát, és élvezze a hosszan tartó együttlétet.
Összetétel: Larginine, Szabalpálma kivonat, Maca száraz növényi kivonat, Zselatin, Ziziphus jujube
kivonat, Acetyl-L-carnitin, Ginseng száraz növényi kivonat gyökér, Guarana
Hatóanyagok 1 kapszulában: Guarana (20 mg), Ginseng száraz gyökér kivonat (40 mg), Acetyl-Lcarnitin (60 mg), Ziziphus jujube kivonat (80 mg), Maca száraz növényi kivonat (100 mg), Szabalpálma
kivonat (100 mg), L-arginine (100 mg)
Napi ajánlott mennyiség: Együttlét el tt körülbelül egy órával 1 kapszula bevétele javasolt
Figyelmeztetés: Több órás erekció esetén azonnal forduljon orvoshoz! Ne lépje túl az ajánlott napi
mennyiséget! Használat el tt kérje ki orvosa tanácsát! Max. napi 2 kapszula! 18 éven aluliak, magas
vérnyomásban vagy más betegségben szenved k ne használják! Gyermekek el l elzárva, h vös, száraz
helyen tárolandó! Az étrend-kiegészít nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
A Viapro Extra Zoom rendszeres szedés étrend-kiegészít kapszula férfiak számára.
A készítmény 100 %-ban növényi komponenseket tartalmaz, szedése mindenkinek ajánlott aki
intenzívebbé szeretné tenni az együttléteket. A Viapro Extra Zoom kapszulát minden nap ajánlott
szedni, öt naponta egy nap szünet beiktatásával.
Összetev k: Kagyló kivonat, Mumijó, F részes törpepálma, Maca, Szarvasagancs kivonat, Kínai
hernyógomba kivonat, Csalán, Szárcsagyökér, Csüdf , Édesgyökér, Zabszalma, L-arginine, Guarana
Hatóanyagok 1 kapszulában: Guarana (15 mg), L-arginine (15 mg), Zab kivonat (15 mg), Édesgyökér
(15 mg), Csüdf (15 mg), Szárcsagyökér (15 mg), Csalán (15 mg), Kínai hernyógomba kivonat (15 mg),
Szarvasagancs kivonat (60 mg), Maca (80 mg ), F részes törpepálma (80 mg), Mumijó (80 mg), Kagyló
kivonat (80 mg)
Adalékanyagok: Zselésít anyag (Zselatin)
Napi ajánlott mennyiség: Napi 1 kapszula b folyadékkal bevéve
Javaslat: Minden 5 nap szedés után tartson 1 nap szünetet
Figyelmeztetés: Ne lépje túl az ajánlott napi mennyiséget! 18 éven aluliak ne használják! Gyermekek
el l elzárva, h vös, száraz helyen tárolandó! Az étrend-kiegészít nem helyettesíti a vegyes étrendet
és az egészséges életmódot!

