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Viamax Desire 2 tabl. – afrodiziákum nőknek

Összetevők

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

Tüskés eleutherococcus
Szibériai ginzeng (Eleutherococcus Senticocus) - 70 mg
Az Eleutherococcus afrodiziákum hatású, növeli a termékenységet.

Gyömbér
Gyömbér (Zingiber officinale) - 100 mg
A gyömbér az azonos nevű növény, a gyömbér rizómáiból nyert fűszer. Ő egy
hagyományos afrodiziákum.

Hajdina
Hajdina (Fagopyrum esculentum) - 90 mg
Az érfalak erősödése fokozza a potenciát.

Kínai tea
Teanövény (Camellia sinensis) - 80 mg
Bátorítja és növeli a teljesítményt.

Nagy virágú fahéj
Püspöki kalap (Epimedium grandiflorum) - 75 mg

Kínai klán por
Schisandra (Schisandra chinensis) - 75 mg
Erősíti az idegrendszert, fokozza a szellemi és fizikai aktivitást.

Fehér Kwao Krua
(Tükrös ajtó) - 40mg
A thai nők által használt hagyományos növény a szexuális vágy és a libidó fokozására.

Tongkat Ali (Eurycoma longifolia) - 35 mg

Elk agancs kivonat - 20mg

Broomrape
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(Cistanche salsa) - 70 mg

Szibériai ginzeng
(Eleutherococcus senticosus) - 70 mg

Növeli a libidót.

Elk agancs kivonat - 20mg

Arginin - 20 mg
Fokozza a nitrogéntermelést, amely az idegrendszeren keresztül a nemi szervek izmaiba jut.

B3-vitamin - 20 mg

Hozzávalók zselatin kapszulában: zselatin, glicerin, víz, színezék E129, E17
Nettó tömeg : 840 mg / kapszula
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