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Powertabs 10 tabl.

Összetevők

Minden Powertabs tabletta (550 mg) a következőket tartalmazza:

Epimedium: 55 mg - Epimedium sagitattum A hagyományos kínai
gyógyászatban az Epimedium a „kanos kecske növényként” ismert. A növényt
legeltető kecskék szokatlanul szexuálisan aktívak voltak, ami a pénisz fokozott
véráramlásának köszönhetően merevedési támogatást eredményezett. hatása a
spermatermelésre.

Codonopsis: 50 mg - Pazvonek Green kúszónövény, természetes afrodiziákum.

Eucommia ulmoides: 45 mg - Szilfa Kínában őshonos 6-20 m magas fa. Erős
természetes afrodiziákum.

Dang Gui: 35 mg - Tang Kuei Az angyal növény az egyik legnépszerűbb kínai gyógynövény, melynek erekciója fokozó
hatása van.

Cuscuta: 40 mg - Kínai kakadu Schisandra chinensis: 35 mg - Kínai klematisz Kínában, Koreában és Japánban
bőségesen termesztett növény. Szexuális zavarok kezelésére szárított gyümölcskivonatot használok.

Rubus: 40 mg - Málna Simaizom-serkentő anyagokat tartalmaz → erekciót befolyásoló

Lycium chinense: 35 mg - Kínai egres Kínában termő cserje, melynek afrodiziákum hatású bogyóit
potenciaproblémák esetén használják. Növeli a férfi nemi hormonok szintjét a vérben, és általános vitalitást ad.

Gingko: 5 mg gyógyító kivonat ennek az ősi fa leveléből javítja az erekciót, csökkenti a depressziót és a fejfájást,
pozitív hatással van a vérkeringésre…

Cistanche: 30 mg Angiosperm, afrodiziákum

Dioscorea alata: 20 mg DK-Ázsiából származó, nagy gumójú növény

Rehmannia: 25 mg

Grandiflorum - gyökér

Fahéj kéreg: 20 mg
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Achyranthes: 20 mg

Biota magvak: 20 mg

Jujuba: 10 mg

Cicimek datlový

Atractylodes: 10 mg

Cherokee csipkebogyó: 10 mg

Cornus: 10 mg

Fehér bazsarózsa gyökér: 10 mg

Astragalus: 5 mg

Gyapjú-virággyökér: 5 mg

Howlen: 5 mg

Édesgyökér: 5 mg

Súly: 5 mg

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