ЕРОСТАМІН
Інструкція із застосування
Форма випуску: капсули з масою вмісту 300 мг.
Склад: 1 капсула містить: активні інгредієнти: екстракт плодів якірців сланких
- 150 мг, L-аргінін – 100 мг, екстракт маки перуанської - 50 мг; допоміжні
речовини: орісіл, кальцію стеарат.
Рекомендації до вживання: Еростамін рекомендується в якості дієтичної
добавки до раціону харчування як джерело біологічно активних речовин
рослинного та мінерального походження при гормональних порушеннях
чоловічої репродуктивної функції. Еростамін сприяє стимуляції статевої
функції у чоловіків, підсиленню потенції та сексуального потягу, покращенню
репродуктивної функції (за рахунок нормалізації продукції тестостерону),
підвищенню фізичних сил організму та витривалості. Завдяки компенсаторному
впливу стероїдних сапонінів та фітостеролів на статеві органи, Еростамін
корисний для чоловіків всіх вікових груп при надмірних фізичних
навантаженнях, стресових ситуаціях та при синдромі хронічної втоми.
Регулярний прийом Еростаміну сприяє усуненню в часі фізіологічних
проявів старіння у чоловіків. Рекомендований при порушеннях ерекції, при
зниженні або відсутності лібідо, проявах олігопермії, астенозоспермії та
інших еякуляторних дисфункціях, пов'язаних з фізіологічним старінням у
чоловіків, зменшенням фізичної сили та витривалості, для покращання
кровообігу в статевих органах, а також для надання впевненості при статевих
стосунках.
Спосіб застосування та рекомендована доза: чоловікам по 1-2 капсули двічі
на день після їжі, або 2 капсули перед сном запиваючи достатньою кількістю
води. Тривалість вживання становить 1-2 місяці. При необхідності курс
можна повторювати 2-3 рази на рік. Перед застосуванням рекомендується
проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання: індивідуальна несприйнятливість компонентів.
Харчова (поживна) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г
добавки: білки - 1 1,0 г, вуглеводи 6,5 г, жири - 1,0 г; 84 ккал (351 кДж).
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці за температури від 4 °С
до 25 °С в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.
Дата виготовлення та строк придатності: дату виготовлення вказано на
упаковці. Строк придатності – 24 місяці з дати виготовлення.
Номер серії виробництва: вказано на упаковці.
Не є лікарським засобом.
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