Ангелика™ Форте

Дополнительная информация
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ РАЗМЕЩЕНА НА УПАКОВКЕ)
Сексуальная активность – это естественный способ надолго сохранить красоту и молодость. Проблемы на работе и в семье,
постоянные стрессы, тяжелые физические нагрузки, хронические заболевания и многое другое приводит к снижению женского либидо. Но что делать, если вам совершенно не хочется интимной близости, и сексуальные ласки не доставляют вам никакого
удовольствия? Эта проблема требует незамедлительного решения! Научные исследования доказали, что препараты на растительной основе могут вернуть женщине сексуальное влечение и решить многие сопутствующие проблемы, связанные со здоровьем в
интимной сфере.
«Ангелика™ Форте» – это комплекс активных природных компонентов, которые способствуют увеличению сексуальной восприимчивости у женщин, обеспечивают высокую скорость начала действия, большую длительность эффекта и усиление оргастических ощущений. Обладая противовоспалительными свойствами, натуральные растительные экстракты и «королевское желе» способствуют профилактике воспалительных заболеваний мочеполовой системы женщин, усиливают защитные свойства организма,
нормализуют процессы обмена веществ. Если есть желание изменить что-то в жизни к лучшему – сделайте это!

«Ангелика™ Форте»
капсулы, 0,5 г
Форма выпуска:
– 30 капсул в упаковке.
Состав (1 капсула, мг):
Angelica (ангелика, экстракт)....................................................200
Paullinia cupana (гуарана, экстракт)..........................................30
Еxtractum Аstragalus dasyanthus
(экстракт астрагала)....................................................................30
Vitamin С (витамин С)..................................................................30
Vitamin Е (витамин Е).................................................................15
Apilac (королевское желе)...........................................................10
Pausinystalia johimbe
(йохимбе, экстракт).....................................................................7,5
Вспомогательные компоненты: микрокристаллическая целлюлоза, магния оксид.
Показания: способствует повышению либидо у женщин.
Компоненты комплекса способствуют:
– повышению полового влечения (либидо), облегчению достижения оргазма;
– обогащению эмоциональной окраски интимной жизни,
обострению чувственности, усилению оргастических ощущений;
– профилактике воспалительных заболеваний мочеполовой
системы женщин, усилению защитных свойств организма;
– нормализации гормонального баланса, обмена веществ, повышению жизненного тонуса, замедлению процессов старения.
Описание компонентов:
Ангелика (дудник китайский или «женский женьшень») –
увеличивает либидо, способствует восстановлению гормонального баланса, что особенно важно в пубертатном и климактерическом периодах, нормализует менструальный цикл. Оказывает
противовоспалительное и спазмолитическое действия, эффективна при гинекологических заболеваниях, связанных с застойными явлениями в малом тазу. Немаловажное воздействие Ангелика оказывает на свертываемость крови и предотвращение
тромбообразования у женщин, принимающих гормональные
контрацептивы, в том числе низкодозированные.
«Королевское желе» (апилак) – маточное молочко пчел,
которое является прекрасным поставщиком питательных веИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «ВИС», г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,
ул. Максима Горького, д. 36/19, лит. А, РФ.

ществ, улучшает настроение и препятствует развитию эмоциональных нарушений. Повышает умственную и физическую
активность, усиливает защитные свойства организма, способствует нормализации обмена веществ, укрепляет сердечнососудистую систему. Апилак улучшает тканевое дыхание, помогает поддерживать здоровье и сохранять либидо женщины,
значительно замедляет процесс старения.
Экстракт гуараны – с давних времен использовался индейцами Амазонии в качестве стимулирующего и общеукрепляющего средства. Обладает тонизирующими свойствами,
повышает либидо и выносливость, способствует облегчению
достижения оргазма, эффективен для профилактики бактериальных инфекций.
Экстракт йохимбе – усиливает половое влечение (либидо),
обогащает сексуальные и эмоциональные ощущения во время
интимной близости, продлевает время полового акта, оказывает благотворное действие при воспалительных процессах
половой сферы, повышает выносливость, улучшает общее самочувствие.
Экстракт астрагала – адаптоген, нормализующий функции
клеток, усиливающий их антиоксидантную способность. Оздоравливает иммунную, кровеносную, мочевыводящую, дыхательную системы, сердце и печень. Очищает кожу, нормализует
обмен веществ, артериальное давление и сахар в крови. Особо
стоит отметить противовирусную активность астрагала, в том
числе в отношении вирусов, вызывающих поражение женских
репродуктивных органов.
Витамин Е – антиоксидант, замедляющий процесс старения.
Улучшает деятельность центральной нервной и иммунной систем, увеличивает репродуктивную способность у женщин.
Рекомендации по применению: взрослым женщинам по 1
капсуле 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема: 4-6 недель. При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, повышенная нервная возбудимость, артериальная гипо-/гипертензия, атеросклероз, выраженные нарушения функции печени и почек.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при
температуре не выше +25°С.
Срок годности: 2 года.
Перед применением необходимо проконсультироваться с
врачом.

Ангелика™ Форте

Қосымша ақпарат
(ТҰТЫНУШЫҒА АРНАЛҒАН МІНДЕТТІ АҚПАРАТ ҚАПТАМАДА ЖАЗЫЛҒАН)

Сексуалды белсенділік – бұл сұлулық пен жастықты ұзақ уақытқа сақтап қалудың табиғи жолы. Жұмыстағы және отбасындағы
қиындықтар, үнемі күйзеліске түсу, қара жұмыстан түскен жүктеме, созылмалы аурулар және басқа да көптеген нәрселер әйелдердің
либидосын төмендетеді. Интимдік қатынасты қаламасаңыз, сексуалды аймалау ешқандай ләззат бермесе, не істеу керек? Бұл
қиындықты тез арада шешу керек! Ғылыми зерттеулер өсімдік негізді препараттардың әйелге сексуалды құмарлығын қайтаратынын,
интимдік қатынастың саулығына байланысты көптеген мәселелерді шешетінін дәлелдеді.
«АНГЕЛИКАСБ ФОРТЕ» - бұл әйелдердің сексуалдық құмарлығын арттыруға көмектесетін белсенді табиғи компоненттер кешені,
іс-әрекеттің жылдам басталуына, әсердің ұзаққа созылуына және организмге тән сезімдердің күшеюіне көмектеседі. Қабынуға қарсы
әсерлері бар табиғи өсімдік сығындылары мен «корольдік желе» әйелдердің несеп-жыныстық жүйесіндегі қабыну ауруларының алдын алуға көмектеседі, организмнің қорғану қасиеттерін күшейтеді, зат алмасу процестерін қалыптандырады. Егер де өміріңізге
жақсы бір өзгеріс енгізгіңіз келсе, шешім қабылдаңыз!

«Ангелика™ Форте»
капсулалар, 0,5 г
Шығарылатын түрі:
- қаптамасында 30 капсула.
Құрамы (1 капсула, мг):
Angelica (ангелика сығындысы)................................................200
Paullinia cupana (гуарана сығындысы).......................................30
Extractum Astragalus dasyanthus (таспашөп сығындысы).........30
Vitamin C (С дәрумені).................................................................30
Vitamin E (Е дәрумені).................................................................15
Apilac (корольдік желе)................................................................10
Pausinystalia johimbe (йохимбе сығындысы).............................7,5
Қосымша компоненттер: микрокристалды целлюлоза, магний
оксиді.
Арналымы: әйелдердің либидосын арттыруға көмектеседі.
Кешеннің құрауыштары:
– жыныстық құмарлықты (либидоны) арттыруға,оргазмға
жетуді жеңілдетуге;
– интимдік
өмірдің
эмоционалдық
күйін
байыту,
сезімталдылықты арттыру, организмге тән сезімдерді күшейту;
– әйелдердің
несеп-жыныстық
жүйесіндегі
қабыну
ауруларының алдын алуға көмектесу, организмнің қорғану
қасиеттерін күшейту;
– гормоналды тепе-теңдікті, зат алмасуды қалыптандыру, өмір
сүру тонусын көтеру, қартаю процесін баяулату.
Компоненттердің сипаттамасы:
Ангелика (қытай аюбалдырғаны немесе «әйелдер
женьшені») – либидоны арттырады, гормоналды тепетеңдікті қалпына келтіруге көмектеседі, бұл пубертатты және
климактериялық кезеңде өте маңызды, менструалды циклді
қалпына келтіреді. Қабынуға қарсы және спазмолитикалық
әсерлері бар. Кіші жамбастағы іркілу құбылыстарымен байланысты гинекологиялық аурулар кезінде тиімді. Ангелика қанның
ұйығыштығына да айтарлықтай әсер етеді, гормоналды контрацептивтер, оның ішінде аз дозалысын қабылдаған әйелдерде
тромбының түзілуіне жол бермейді.
Корольдік желе (апилак) – нәрлі заттардың керемет тасымалдаушысы болып табылатын араның аналық сүті, көңілӨНДІРУШІ:
«ВИС» ЖШҚ, Санкт-Петербург қ., Сестрорецк қ.,
Максим Горький көш., 36/19 үй, А-лит., РФ.

күйді көтереді, эмоционалдық бұзылулардың туындауына жол
бермейді. Ақыл-оймен және қара жұмыс істеу белсенділігін
арттырады, организмнің қорғаныс қасиеттерін күшейтеді,
зат алмасуды қалыптандыруға көмектеседі, жүрек-қантамыр
жүйесін нығайтады. Апилак тіннің тыныс алуын жақсартады,
денсаулықты, әйелдердің либидосын сақтауға көмектеседі,
қартаю процесін айтарлықтай баяулатады.
Гуарана сығындысы – Амазония индеецтері ежелден-ақ
күш беретін және жалпы нығайтатын құрал ретінде пайдаланған
екен. Күш беретін қасиеті бар, либидоны, төзімділікті арттырады, оргазмге жетуді жеңілдетеді, бактериалды инфекцияның
алдын алу үшін тиімді.
Йохимбе сығындысы – жыныстық құмарлықты (либидоны)
күшейтеді, интимдік қатынас кезінде сексуалды және эмоционалды сезімді байытады, жыныстық акт уақытын ұзартады,
жыныстық аумақтағы қабыну процестерін басуға оң әсер етеді,
төзімділікті арттырады, жалпы жай-күйді жақсартады.
Таспашөп сығындысы – жасуша функцияларын қалпына
келтіретін, олардың антиоксидантты қабілетін күшейтетін
адаптоген. Иммунды, қантамыр, несеп шығаратын, тыныс алу
жүйелерін, жүрек пен бауырды сауықтырады. Теріні тазартады, зат алмасуды, артериалды қысымды және қандағы қантты
реттейді. Таспашөптің вирусқа қарсы, оның ішінде әйелдердің
репродуктивті органдарын зақымдайтын вирустарға қарсы
белсенділігін ерекше атап өткен жөн.
Е дәрумені – қартаю процесін баяулататын антиоксидант.
Орталық жүйке жүйесінің және иммундық жүйенің қызметін
жақсартады, әйелдердің репродуктивті қабілетін арттырады.
Қолдану жөніндегі нұсқаулық: ересек әйелдерге 1 капсуладан күніне 2 рет тамақпен бірге ішкен жөн.
Қабылдау ұзақтығы: 4-6 апта. Қажет болған жағдайда
қабылдауды қайталауға болады.
Қарсы көрсетілімдері: компоненттердің жеке адамға
жақпауы, жүктілік, бала емізу, жүйкенің тез қозғыштығы, артериалды гипо-/гипертензия, атеросклероз, бауыр мен бүйрек
функцияларының айқын бұзылуы.
Сақтау шарттары: құрғақ, күн сәулесі тікелей түспейтін,
балалардың қолы жетпейтін, температурасы +25ºС-тан аспайтын жерде сақтаңыз.
Жарамдылық мерзімі: 2 жыл.
Қолданар алдында дәрігермен кеңескен жөн.

