Suplemento Alimentar
Complexo de plantas
Leia atentamente este folheto, contém informação importante.

Como tomar Libidium Fast®?
Aconselha-se a toma de 2 cápsulas 1 hora antes do ato
sexual. Se achar que o efeito é demasiado forte, poderá
tomar apenas 1 cápsula. Tal como os demais estimulantes sexuais é necessário haver estimulação para garantir
uma ereção satisfatória.
Não deve ser excedida a toma diária recomendadas
salvo indicação de um profissional de saúde.
Advertências e precauções
Recomenda-se precaução em doentes com hipertensão
não controlada ou problemas cardíacos. Poderá elevar
discretamente a tensão arterial. Em pessoas mais sensíveis poderá
provocar palpitações. Não é recomendado a pessoas que
tomem anticoagulantes orais.
A ingestão de alimentos até 2 horas antes do ato sexual,
poderá atrasar ou diminuir a eficácia do Libidium Fast®
Se é hipersensível a qualquer um dos seus constituintes,
não deve tomar este suplemento.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados
como substitutos de um regime alimentar variado. É importante um regime alimentar equilibrado e um modo de
vida saudável.

Ingredientes (por cápsula):
Extrato seco de catuaba (Erythroxylum catuaba), casca;
Extrato de pau-de-cabinda (Pausinystalia yohimbe); Extrato seco de Abrolho (Tribulus terrestris), fruto; Extrato
seco de Saw palmeto (Sabal palmetto), fruto; Extrato
seco de damiana (Turnera aphrodisiaca), folhas; Antiaglomerantes: fosfato dicálcico, celulose microcristalina,
dióxido de silício; estabilizador: carboximetilcelulose de
sódio reticulada, sais de Magnésio de Ácidos gordo.
Cápsula; Hipromelose, Corante: E 171; E 133.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO
Toma diária: 2 cápsulas por dia
Nº de Tomas por embalagem: 5
Toma diária (2 cápsulas) % VRN*
Erythroxylum catuaba (casca)
480 mg
*
Pausinystalia yohimbe 1%
160 mg
*
Tribulus terrestris (fruto)
160 mg
*
Sabal palmetto (fruto)
140 mg
*
Turnera aphrodisiaca (folha)
80 mg
*
* Valores de Referência do Nutriente não estabelecidos
Libidium Fast® – Não é um medicamento

Como conservar Libidium Fast®?
Conservar em local seco na embalagem original e a uma
temperatura inferior a 25ºC. Preservar da luz e do calor.
Manter fora do alcance e da visão das crianças.
Consumir de preferência antes do fim de/Lote:
ver lateral da embalagem
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