
suplement diety

POSTAW NA MĘSKOŚĆ

Opakowanie Cena 

30 kapsułek 69.74 zł  

  OPIS 
POSTAW NA MĘSKOŚĆ

Erekton® to dwufazowy suplement diety w kapsułkach opracowany specjalnie dla mężczyzn,
zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, m.in. Tribulus terrestris, który wpływa na
zachowanie naturalnej aktywności seksualnej oraz cynk pomagający w utrzymaniu prawidłowego
poziomu testosteronu we krwi i prawidłowej płodności. Preparat zawiera również kompleks wysoko
przyswajalnej formy argininy – prekursora tlenku azotu, i witaminę B6, która przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego i regulacji aktywności hormonalnej

Na szczególną uwagę w preparacie Erekton® zasługuje wysoki udział komponentów ekstraktu
Tribulus terrestris - PROTODIOSCYN oraz SAPONIN, będących składnikami aktywnymi
odpowiedzialnymi za jego działanie.

  SKŁAD 
Informacja żywieniowa 1 kapsułka 2 kapsułki 

TESTODRIVE blend:
w tym 375 mg 750 mg

Ekstrakt Tribulus terrestris (60% saponin, 20% protodioscyn)/ (Tribulus terrestris L.)   

Ekstrakt kozieradki pospolitej (50% saponin)/
 (Trigonella foenum-graecum L.)

  

Ekstrakt z korzenia Maca 4:1/
  (Lepidium meyenii Walp.)

  

Owies zwyczajny (7% flawonów)/
 (Avena sativa L.)

  

Cynk
z chelatu Albion®

5 mg (50%*) 10 mg (100%*)

FORCE DRIVE blend 
w tym:

346 mg 792 mg 

L-arginina (jako ester etylowy argininy HCl) 300 mg 600mg

Ekstrakt guarany
 (Paullinia cupana Kunth)
w tym kofeina

44 mg

22 mg

88 mg

44 mg



Witamina B6 2 mg (143%*) 4 mg (286%*)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: chlorowodorek estru etylowego L-argininy, ekstrakt Tribulus terrestris, ekstrakt
kozieradki pospolitej, ekstrakt z korzenia Maca, owies zwyczajny, ekstrakt guarany, diglicynian
cynku (chelat aminokwasowy Albion®), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), substancja
wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwniki: E 171, E 132).

  PRZEZNACZENIE 
Preparat przeznaczony: jako suplement diety do stosowania przez mężczyzn w celu utrzymania i
podniesienia sprawności fizycznej i seksualnej

Uwaga: preparat przeznaczony dla osób dorosłych. W przypadku zdiagnozowanej choroby lub
przyjmowania leków stosowanie preparatu należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Nie
należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

  DAWKOWANIE 
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka 2 razy dziennie na ok. 30 min. przed posiłkiem lub 30-40 min.
przed stosunkiem płciowym lub inaczej według wskazań lekarza seksuologa.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. 


