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Proerecta Prostate, 60 kapsułek
 

cena: 119,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent eMarkest, s.r.o.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Proerecta Prostate - ekstrakty ziołowe wspomagające prawidłowe
funkcjonowanie prostaty, nerek, pęcherza moczowego, dróg moczowych i
układu reprodukcyjnego
Składniki preparatu Proerecta PROSTATE przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania prostaty (palma sabałowa), układu
reprodukcyjnego, pęcherza moczowego (śliwka afrykańska), nerek i dróg moczowych (pokrzywa zwyczajna), zwiększając tym samym
komfort życia mężczyzny.

Sposób użycia: 
Spożywaj 1 kapsułkę dziennie popijając szklanką wody.

Kapsułkę należy przyjmować po posiłku o dowolnej porze dnia

Stosuj przez co najmniej 2 miesiące

W celu uzyskania najlepszych efektów, preparat Proerecta PROSTATE należy przyjmować nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące
(1 pełne opakowanie = 60 kapsułek)
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Składniki: 
Palma sabałowa ekstrakt 250 mg, Ostryż długi ekstrakt 250 mg, HPMC (kapsułka), Śliwka afrykańska ekstrakt 50 mg, Pokrzywa
zwyczajna ekstrakt 50 mg, Czosnek nasiona ekstrakt 25 mg, Bioperine 5 mg, stearynian magnezu.

Ekstarkt z Palmy sabałowej (Serenoa repens)

Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania prostaty i układu reprodukcyjnego, pozytywnie wpływa na porost włosów.

Ekstrakt z Kurkumy długiej (Curcuma longa L.)

Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu krążenia, układu nerwowego i układu oddechowego. Wspomaga trawienie i
apetyt, utrzymuje prawidłową pracę wątroby. Jako przeciwutleniacz działa na układ odpornościowy, utrzymuje prawidłowy stan stawów,
kości i skóry.

Ekstrakt ze śliwki afrykańskiej (Pygeum africanum) 

Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania pęcherza moczowego i dolnych dróg moczowych.

Ekstrakt z Pokrzywy zwyczajnej (urtica dioica)

Wspomaga prawidłowe funkcjonowania prostaty, nerek i układu krążenia. Wspomaga witalność, dodaje energii i odświeżenia organizmu.
Utrzymuje prawidłowy stan stawów, kości, włosów i paznokci, prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego oraz naturalne
mechanizmy obronne.

Ekstrakt z nasion czosnku (Allium sativum)

Utrzymuje prawidłowe funkcjonowanie układu naczyniowego i oddechowego. Jako przeciwutleniacz przyczynia się do neutralizacji
wolnych rodników i zwiększa odporność. Wpomaga prawidłową pracę wątroby i dobre samopoczucie psychiczne.

Ekstrakt z czarnego pieprzu (Bioperine)

Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, układu oddechowego, krążenia w drobnych naczyniach i
naczyniach włosowatych. Wspomaga skórę, wątrobę oraz utrzymanie prawidłowej masy ciała. Poprawia wydolność organizmu.

Ważne informacje:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety ani aktywnego trybu życia.

Przechowywanie:
Zgodnie z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
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Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Podmiot odpowiedzialny:
ELWI Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

Więcej o marce Proerecta: 

Proerecta jest marką rodzinnej firmy pochodzącej z czeskiej Pragi. W 2020 roku firma opracowała i z sukcesem wprowadziła na rynki
preparat Proerecta SHOT –  będący pierwszym na świecie preparatem na erekcję opartym na naturalnych składnikach.

We wszystkich produktach marka Proerecta wykorzystuje „siły natury”, używając wyłącznie ekstraktów z tradycyjnych ziół. Łączy je w
taki sposób, aby pomóc zarówno mężczyznom jak i kobietom polepszyć ich życie seksualne i witalność.

Producent:
eMarkest, s.r.o. Domažlická 1232/3, 130 00, Praga, Republika Czeska
KRS: 0000376324

Podmiot odpowiedzialny:

ELWI Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
NIP: 1132257943
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