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Powertabs 2 tbl

Zloženie

Jedna tableta Powertabs (550 mg) obsahuje:

Epimedium: 55 mg – Krpčiarka šípolistá (Epimedium sagitattum) V tradičnej čínskej
medicíne je Epimedium známa ako „rastlina nadržaného capa“. Kozlov, ktorí túto
rastlinu spásalo, boli nezvyčajne sexuálne aktívny. Má za následok podporu erekcie
vďaka zvýšenému prítokom krvi do penisu. Takisto má stimulujúci vplyv na tvorbu
spermií.

Codonopsis: 50 mg – Pazvonek Zelená liana, prírodné afrodiziakum.

Eucommia ulmoides: 45 mg – Gumojilm brestový Strom vysoký 6–20 m pôvodom
v Číne. Silné prírodné afrodiziakum.

Dang Gui: 35 mg – Tang Kuej Rastlina z rodu archangelika je jednou z najobľúbenejších čínskych bylín s erekciu
posilňujúcimi účinkami.

Cuscuta: 40 mg – Kokotice čínska Schisandra chinensis: 35 mg – Klanopraška čínska Rastlina pestovaná hojne v Číne,
Kórei a Japonsku. Suchý extrakt z plodov je využívam pre liečbu sexuálnych disfunkciou.

Rubus: 40 mg – Maliník Obsahuje látky stimulujúce hladké svalstvo → vplyv na erekciu

Lycium chinense: 35 mg – Kustovnica čínska V Číne rastúci ker, ktorého bobuľky s afrodiziakálnymi účimky sa
používajú pri problémoch s potenciou. Zvyšuje hladina mužských pohlavných hormónov v krvi a dodávajú celkovú
vitalitu.

Gingko: 5 mg Liečivý výťažok z listov tohto starobylého stromu zlepšuje erekciu, znižuje depresie a bolesti hlavy,
priaznivo pôsobí na krvný obeh …

Cistanche: 30 mg krytosemenné rastlina čeľade zárazovité, afrodiziakum

Dioscorea alata: 20 mg Rastlina z JV Ázie s veľkými hľuzami

Rehmannia: 25 mg

Grandiflorum – koreň
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Cinnamon Bark: 20 mg

Achyranthes: 20 mg

Biota Seeds: 20 mg

Jujube: 10 mg

Cicimek datľový

Atractylodes: 10 mg

Cherokee Rose-hip: 10 mg

Cornus: 10 mg

White Peony Root: 10 mg

Astragalus: 5 mg

Fleece-Flower Root: 5 mg

Howlen: 5 mg

Licorice: 5 mg

Poygala: 5 mg

Prísady v želatínovej kapsule: želatína, glycerín, voda, farbivo E133, E171
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