Naturalne suplementy
wspierające zdrowie
i sprawność każdego
mężczyzny.
ZWIĘKSZA POŻĄDANIE
I SPRAWNOŚĆ SEKSUALNĄ
Działanie suplementu diety Blue Power:
• korzystnie wpływa na pożądanie i sprawność seksualną – buzdyganek naziemny (ID 2831)
• pomaga przeciwdziałać zmęczeniu – żeń-szeń czerwony właściwy (ID 3675)
• wspomaga erekcję – żeń-szeń czerwony właściwy (ID 3677)
• wspomaga wydolność i kondycję fizyczną – żeń-szeń czerwony właściwy (ID 2808)
• korzystnie wpływa na układ krwionośny i mikrokrążenie – miłorząb dwuklapowy (ID 4304)

Zawartość składników w zalecanej porcji dziennej w przeliczeniu na:

1 kapsułka

2 kapsułki

Ekstrakt 4:1 z korzenia maca (Lepidium meyenii)

150 mg

300 mg

Ekstrakt z buzdyganka naziemnego (Tribulus terrestris)
w tym saponiny

100 mg
80 mg

200 mg
160 mg

Ekstrakt z korzenia żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium)
w tym ginsenozydy

75 mg
7,5 mg

150 mg
15 mg

Ekstrakt 4:1 z korzenia żeń-szenia właściwego (Panax ginseng C.A. Meyer)
w tym ginsenozydy

75 mg
7,5 mg

150 mg
15 mg

Ekstrakt 4:1 z migdałecznika chebułowca (Terminalia chebula)

75 mg

150 mg

Ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba)
w tym flawonoglikozydy
w tym laktony terpenowe

50 mg
9 mg
2 mg

100 mg
18 mg
4 mg

FENUSTEROLS® [(ekstrakt z kozieradki pospolitej (Trigonella foenum)]
w tym saponiny

10 mg
5 mg

20 mg
10 mg

Składniki:
Ekstrakt 4:1 z korzenia maca (Lepidium meyenii), hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt z buzdyganka naziemnego (Tribulus terrestris) w tym 80% saponin, ekstrakt z korzenia żeń-szenia
amerykańskiego (Panax quinquefolium) standaryzowany na 10% ginsenozydów, ekstrakt 4:1 z korzenia żeń-szenia właściwego (Panax ginseng C.A. Meyer) standaryzowany na 10%
ginsenozydów, ekstrakt 4:1 z migdałecznika chebułowca (Terminalia chebula), ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba) standaryzowany na 18% flawonoglikozydów i 4% laktonów
terpenowych, Nu-MAG® (mieszanka ekstraktu ryżowego), FENUSTEROLS® [(ekstrakt z nasion kozieradki pospolitej (Trigonella foenum)].

Ważne informacje:
• Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
• Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
• Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
• Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.
• Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości.
• Produkt nie powinien być spożywany w przypadku stosowania leków na nadciśnienie lub cukrzycę.
• Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji.
• W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych lub leków hamujących agregację płytek (np. aspiryna) należy zachować szczególną ostrożność
i zasięgnąć porady lekarza. Substancje czynne miłorzębu dwuklapowego nasilają działanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, paracetamolu i leków moczopędnych. Możliwe jest
również synergistyczne działanie miłorzębu z lekami przeciwarytmicznymi i przeciwnadciśnieniowymi oraz glikozydami nasercowymi poprzez zwiększanie ich działania i możliwość
wystąpienia reakcji niepożądanych (np. spontaniczne krwawienia, krwotok wewnątrzczaszkowy, krwotoki pooperacyjne).

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze 15-25 °C, w suchym miejscu. Chronić przed światłem.
Suplement diety należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zalecane dzienne spożycie:
2 kapsułki dziennie, popić dużą ilością wody.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować na czczo.
Zawartość netto: 40,68 g (60 kapsułek po 678 mg).
Wyprodukowano w UE dla Max Wellness sp. z o.o. ul. Puławska 405a, 02-801 Warszawa.
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