BONERMAX
suplement diety
L-arginina,
Ekstrakt z korzenia MACA
Ekstrakt z owoców buzdyganka ziemnego
Ekstrakt z żeń-szenia
Selen, Cynk, Witamina B6
Wspomaga erekcję3 i kondycję seksualną1,2,4,5
15 tabletek powlekanych
BONERMAX suplement diety został opracowany z myślą o dorosłych mężczyznach którzy dbają o
erekcję3 i kondycję seksualną1,2,4,5.
BONERMAX suplement diety zawiera1500 mg L-argininy w 3 tabletkach oraz składniki:
Maca pomaga w zachowaniu naturalnej aktywnosci seksualnej i energii 1.
Buzdyganek ziemny wspomaga doznania seksulane i popęd seksualny2.
Żeń-szeń pomaga wywołać i wzmocnić erekecję3.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi 4.
Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy 5.
Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.
Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych.
Składniki: L-arginina, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z korzenia MACA
(Lepidium Meyenii) DER 4:1, ekstrakt z owoców buzdyganka ziemnego (Tribulus terrestris) DER 10:1,
standaryzowany ekstrakt z żeń-szenia zawierający 4% ginsenozydów, substancja glazurująca –
hydroksypropylometyloceluloza,
nośnik
sól
sodowa
karboksymetylocelulozy,
substancja
przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, tlenek cynku – cynk, substancje
przeciwzbrylające – talk, dwutlenek krzemu, substancja wiążąca – sorbitol, emulgator – lecytyny,
barwnik – dwutlenek tytanu, chlorowodorek pirydoksyny – witamina B6, barwniki: błękit patentowy,
czerń brylantowa, selenin sodu – selen.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli 3 tabletki dziennie, na godzinę przed stosunkiem.
Maksymalnie trzy tabletki dziennie. Tabletkę należy popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej
dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Składnik
L-arginina
Ekstrakt z korzenia MACA (Lepidium Meyenii)
Ekstrakt z owoców buzdyganka ziemnego (Tribulus
terrestris)
Standaryzowany ekstrakt z żeń-szenia zawierający
4% ginsenozydów (Panax Ginseng)
ginsenozydy
Cynk
Witamina B6
Selen
* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Zawartość
w 3 tabletkach

%
RWS*

1500,00 mg
150,00 mg
150,00 mg
150,00 mg
6,00 mg
15,00 mg

150

2,10 mg

150

82,50 µg

150

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy
tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.
Najlepiej spożyć przed końcem, Numer partii – na brzegu blistra i na boku opakowania
Przechowywanie: w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu; w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Chronić przed światłem.
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników
preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
Zawartość opakowania: 15 tabletek powlekanych
Producent: Avet Pharma Sp. z o.o., Ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa
www.avetpharma.pl

