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Lovenergy  naturlider  és  afrodisíac  pel  seu  contingut  en  tribulus,  estimulant  i  tonificant  ja  que  dóna  la
sensació de benestar, ajuda en la fertilitat en homes i dones. Lovenergy Naturlider ajuda a la disfunció
sexual.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Lovenergy Naturlider?

Lovenergy Naturlider és un component alimentari, amb propietats afrodisíaques pel seu contingut a
Tribulus (Tribulus terrestris), Canyella (Cinamomum zeylanicum), Daminana (Turnera difusa) i Maca.
És  estimulant  i  tonificant,  el  seu  suau  efecte  estimulant  dóna  sensació  de  benestar  gràcies  al  seu
contingut  a  Tribulus,
Damiana, Rodiola i Sensoril ® (Ashawandha).
També és adaptogen perquè normalitza les funcions del cos i enforteix els sistemes compromesos per
l'estrès, gràcies al seu contingut a Sensoril ® (Ashawandha), Rodiola i Ginseng. Lovenergy de Naturlider
ajuda en la fertilitat i reproducció: augmenta la fertilitat en homes i dones gràcies al seu contingut a
Tribulus, Ginkgo, Maca i zinc.
Regula l'activitat hormonal ja que ajuda en la disfunció sexual tant en homes com en dones gràcies a
Sensoril ® que
ajuda  a  l'equilibri  dels  sistemes  hormonals  del  cos,  al  Gingebre  que  augmenta  la  producció  de
Testosterona, a la vitamina
B6 que ajuda a regular lactivitat hormonal i al zinc que contribueix al manteniment de nivells normals de
testosterona.

Augmenta la resistència física i mental: gràcies a L-Arginina, Canyella, Damiana, Maca i vitamina B6.

Quins són els ingredients de Lovenergy naturlider?

Els ingredients per càpsula de Lovenergy Naturlider són:

Sensoril® (extracte sec d'Ashawagandha (Withania somnífera L. dunal, fulles i arrel, estandarditzat
al 10% de whitenaloide)
glycosides) 150 mg
agent de recobriment (hidroxipropilmetilcel·lulosa)
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extracte sec de Tribulus (Tribulus terrestris, llavors) 100 mg
L-arginina aspartat 100 mg, canyella en pols (Cinamomum zeylanicum, escorça) 60 mg
extracte sec de Damiana (Turnera difusa, fulles, ràtio 4:1) 60 mg
extracte sec de Ginkgo (Ginkgo biloba, fulles, estandarditzat al 24% de ginkgoflavoglicolidos) 60 mg
extracte  sec  de  Maca  andina  (Lepidium  meyenii  walp,  arrel,  estandarditzat  al  0,6%  de
macamides+macaens) 50 mg
extracte sec de Rosa radiola (Rhodiola rosea, arrel, estandarditzat al 6% de rosavines) 50 mg
extracte sec de Ginseng (Panax ginseng, arrel, estandarditzat al 30% de ginsenòsids) 50 mg
extracte sec de Gingebre (Zingiber officinalis rosc., rizoma, estandarditzat al 5% de gingers) 50 mg
bisglicinat de zinc (20% Zinc) 25 mg
antiaglomerants (estearat de magnesi i diòxid de silici)
vitamina B6 (chlorhidrat de piridoxina 82%) 1,70 mg.

Quines són les propietats de Lovenergy Naturlider?

Les propietats de Lovenergy Naturlider són:

Afrodisíac: pel seu contingut a Tribulus (Tribulus terrestris), Canyella (Cinamomum zeylanicum),
Daminana (Turnera difusa) i Maca totes amb llarga tradició en la seva ocupació per aquest efecte.
Estimulant  i  tonificant:  posseeix  suau efecte estimulant  que dóna sensació  de benestar  gràcies  al
seu contingut a Tribulus,
Damiana, Rodiola i Sensoril® (Ashawandha), extracte potent amb estudis clínics que donen suport
al seu efecte.
Adaptogen:  normalitza les funcions del  cos i  enforteix els  sistemes compromesos per l'estrès,
gràcies al seu contingut a Sensoril® (Ashawandha), Rodiola i Ginseng.
Augment de la resistència física i mental: gràcies a L-Arginina, Canyella, Damiana, Maca i vitamina
B6.
Ajuda en la fertilitat i reproducció: augmenta la fertilitat en homes i dones gràcies al seu contingut a
Tribulus, Ginkgo, Maca i zinc.
Regulació de l'activitat hormonal: ajuda a la disfunció sexual tant en homes com en dones gràcies a
Sensoril® que
ajuda a l'equilibri dels sistemes hormonals del cos, al Gingebre que augmenta la producció de
Testosterona, a la vitamina B6 que ajuda a regular l'activitat hormonal i al zinc que contribueix al
manteniment de nivells normals de testosterona.

Quan es recomana prendre Lovenergy Naturlider?
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Lovenergy es recomana en les situacions següents:
- Homes i dones que tenen dificultats amb lactivitat sexual i el rendiment.
- Persones que poden estar sota pressió per estrès, que poden interferir amb l'exercici sexual.
- Dones que poden haver perdut interès en el sexe o tenir efectes secundaris típics de la menopausa.
- Persones que vulguin millorar tots els aspectes de lexperiència sexual.
- Ideal per a persones que es poden enfrontar a dificultats sexuals.
- Homes que volen millorar la funció espermàtica i mantenir la salut reproductiva en general.
- Ajuda al funcionament normal del sistema immunitari millorant les defenses.

Té contraindicacions Lovenergy Naturlider?

Lovenergy Naturlider no es recomana en l'embaràs, ni en la lactància, nens, en pacients amb hepatopaties
o nefropaties, hipersensibilitat a l'oli essencial o al bàlsam del Perú, taquicàrdia, síndrome de l'intestí
irritable (pel seu efecte estimulant sobre el sistema nerviós central) .

Lovenergy Naturlider està contraindicat en cas de càncer.

En pacients diabètics també està contraindicat.

Quina és la dosi diària recomanada de Lovenergy Naturlider?

Es recomana fer una càpsula al dia, amb un got d'aigua.
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