
NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

POWERtabs 20 tbl. – Viagra bez předpisu

Složení

Jedna tableta Powertabs  (550mg) obsahuje:

Epimedium : 55mg Škornice šípolistá (Epimedium sagitattum) … V tradiční
čínské medicíně je Epimedium známá jako "rostlina nadrženého kozla“.
Kozlové, kteří tuto rostlinu spásali, byly nebývale sexuálně aktivní. Má za
následek podporu erekce díky zvýšenému přítokem krve do penisu. Rovněž má
stimulující vliv na tvorbu spermií. Codonopsis : 50mg Pazvonek Zelená liána,
přírodní afrodiziakum. Eucommia ulmoides : 45mg Gumojilm jilmový Strom
vysoký 6–20m původem v Číny. Silné přírodní afrodisiakum. Dang Gui : 35mg
Tang Kuej Rostlina z rodu andělika je jednou z neoblíbenějších čínských bylin
s erekci posilujícími účinky Cuscuta : 40mg Kokotice čínská Schisandra
chinensis : 35mg Klanopraška čínská Rostlina pěstovaná hojně v Číně, Koreji a
Japonsku. Suchý extrakt z plodů je využívám pro léčbu sexuálních disfunkcí.
Rubus : 40mg Maliník . Obsahuje látky stimulující hladké svalstvo → vliv na
erekc Lycium chinense : 35mg Kustovnice čínská V Číně rostoucí keř, jehož
bobulky s afrodiziakálními účimky se používají při problémech s potencí.
Zvýšuje hladina mužských pohlavních hormonů v krvi a dodávají celkovou
vitalitu. Gingko : 5mg Léčivý výtažek zlistů tohoto starobylého stromu zlepšuje
erekci, snižuje deprese a bolesti hlavy, příznivě působí na krevní oběh…
Cistanche : 30mg Krytosemenná rostlina čeledi zárazovité afrodisiakum
Dioscorea alata : 20mg Rostlina z JV Asie s velkými hlízami Rehmannia : 25mg
Grandiflorum – kořen Cinnamon Bark : 20mg Achyranthes : 20mg Biota Seeds :
20mg Jujube : 10mg Cicimek datlový Atractylodes : 10mg Cherokee Rose-hip :
10mg Cornus : 10mg White Peony Root : 10mg Astragalus : 5mg Fleece-Flower
Root : 5mg Howlen : 5mg Licorice : 5mg Poygala : 5mg Přísady v želatinové
kapsli : želatina, glycerín, voda, barvivo E133, E17 .
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