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Recomandări:

Asigură doza zilnică de vitamine necesare organismului, ajută la funcționarea optimă a sistemului
circulator. Scurtează perioada de convalescență după boli, intervenţii chirurgicale. Este un
afrodiziac, adaptogen și energizant de excepţie.

 

Compoziţie per 2 comprimate: Ginseng panax 100 mg, Ginkgo biloba 80 mg, Ceai verde 200mg,
Maca 300mg, Vitamina A 800µg, Vitamina D3 5µg, Vitamina E 12mg, Vitamina K1 75µg, Vitamina B1
1,1mg, Vitamina B2 1,4mg, Vitamina B6 1,4mg, Vitamina PP 16mg, Vitamina B9 200µg, Acid
pantotenic 6mg, Biotină 50µg, Vitamina B12 2,5µg, Vitamina C 80mg, Calciu 140mg, Magneziu
66,25mg, Zinc 5 mg, Crom 20µg, Cupru 0,5mg, Iod 70mg, Fier 7mg, Potasiu 0,02mg, Clor 0,021mg,
Fosfor 92,7mg, Mangan 1mg, Molibden 50µg, Seleniu 55µg.

 

Descriere:

Asocierea dintre vitamine, minerale și extracte din plante crește energia fizică, mentală și sexuală a
organismului feminin. Vitaminele și mineralele asigură funcţionarea optimă a organismului. Maca
echilibrează și tonifică sistemul endocrin feminin. Este un afrodiziac, adaptogen și energizant de
excepţie. Ginkgo Biloba are o influenţă pozitivă crescută asupra circulaţiei sanguine și vaselor de
sânge, contribuind la mărirea fluxului de sânge spre creier și membre. Îmbunătățește funcțiile
psihice. Ceaiul verde este un antioxidant cu proprietăți anti-îmbătrânire; este eficient în cura de
slăbire. Ginsengul panax energizează și revigorează fizicul și psihicul datorită proprietăţilor
imunostimulatoare, adaptogene, antioxidante.

 

Mod de administrare:

Câte 1 comprimat oral de 2 ori pe zi, dimineaţa și la prânz, preferabil pe stomacul gol, cu apă.
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Efecte:

Revitalizează fizic, psihic și sexual organismul;• efect benefic în stări de oboseală, slăbiciune,
epuizare, depresie, stres; • crește dorinţa sexuală și plăcerea; • este eficient în cura de slăbire, prin
arderea grăsimilor; • induce starea de confort și stabilitate; • pentru tonus optim în viaţa de zi cu zi;
• pentru creșterea performanţelor fizice și mentale; • îmbunătățește rezistența organismului la
infecții; • scurtează perioada de convalescenta după boli, intervenţii chirurgicale; • asigură
vitalitatea pielii și a unghiilor; • efect benefic în: infertilitate feminină, libidou scăzut, menopauză,
osteoporoză, sindrom premenstrual; • efect benefic în afecțiuni cardiovasculare; • asigură necesarul
zilnic de vitamine și minerale; • susține frumusețea, sănătatea și starea de bine.

 

Precauţii: A se administra cu prudenţă femeilor însărcinate și celor care alăptează.


