
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Viamax Pure Power 2 tabl. férfiaknak

Összetevők

Hegyi Maca Maca (Lepidium meyenii) - 100 mg
A perui Andok ősi gyógynövénye. Férfiak szexuális impotenciáját, a nők
frigiditását és a meddőséget kezeli.

Vetett zab
Zab (Avena Sativa) - 75 mg
A zab avenin alkaloidot tartalmaz, amely serkenti a központi idegrendszert és
növeli a libidót.

Spárga
Spárga (Asparagus Racemosus) - 75 mg
A spárga egy afrodiziákum, amelyet az ókori rómaiak használtak.

Görögszéna (Trigonella Foenum-Graecum) - 100 mg
A görögszéna növény erős afrodiziákumként működik. Rendszeres fogyasztás
esetén a nők feszes és rugalmas melleket kapnak.

Jamaicai sarsaparilla gyökér
Sarsaparilla (Smilax Ornata) - 50 mg
Erősíti a szexuális energiát, szabályozza a szexuális gyengeséget és kimerültséget, segít az impotencia esetén.

Szibériai-ginzeng Eleutherococcus (Eleutherococcus Senticocus ) - 50 mg
Az Eleutherococcus afrodiziákum hatású, növeli a termékenységet.

Kínai málna
Kínai málna (Rubus Chingii Fructus) - 50 mg
Afrodiziákum

Tüskés hegyes
Kóladió (Cola Acuminata) - 30 mg
A Kolovník egy 20 m magas fa, amely az erdőben nő Nigériától a Sierráig. Természetes afrodiziákum.

Csalán
Csalán (Urtica Dioica) - 30 mg
A csalán magja bizonyítottan természetes afrodiziákum.

Ceyloni fahéj
Cassia kéreg (Cinnamomum Cassia Cortex) - 20 mg
Egy akár 15 m magas örökzöld fával afrodiziákumként hat.
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Kínai kakadu
Kínai Dodder (Cuscuta Chinensis) - 50 mg

Achyranthes fogazott gyökér
Ökör térdgyökér (Achyranthes Bidentata Radix) - 20 mg

Közönséges lekvár
kínai jam (Dioscorea Oppositifolia) - 20 mg

Édesgyökér kopasz
Édesgyökér (Glycyrrhizae Glabra Radix) - 10 mg

Broompare (Cistanche Salsa) - 30 mg

Hozzávalók zselatin kapszulában: zselatin, glicerin, víz, színezék E133, E171
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