
L-Argiplex Kvinna 45/100 kapslar
L-Argiplex® bygger på en väl balanserad sammansättning med 
substanser som i synergi med varandra ökar bildandet av kväveoxid. 
Kväveoxid behövs för att bibehålla god blodcirkulation som kan ge 
stimulans till svällfunktionen i kvinnans genitala kroppsdelar.

Dosering: 5 kapslar dagligen. 
Fördela gärna intaget till 2 tillfällen under dagen.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas. 
Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost.

5 kapslar (en dagsdos) innehåller:   RDI*
L-Arginine HCl 2125 mg -
Vitamin B2 1,5 mg 107 %
Pantotensyra 10 mg 167 %
Vitamin B6 10 mg 714 %
Biotin 600 µg 1200 %
Folsyra 400 µg 200 %
Vitamin C 150 mg 188 %
Vitamin E 20 mg 167 %
Magnesium 170 mg 45 %
* Rekommenderat dagligt intag.

Ingredienser: L-Arginine HCl, gelatin, fyllnadsmedel (dikalciumfosfat, 
mikrokristallin cellulosa, magnesiumsalter av fettsyror), naturlig 
tocoferolmix (d-alfa-, d-beta-, d-delta-, d-gammatocoferol), 
magnesiumoxid, askorbinsyra, pyridoxinhydroklorid, 
kalcium-d-pantotenat, riboflavin,
färgämne (E120), biotin och pteroylmonoglutaminsyra.

Förvaring: Torrt, i normal rumstemperatur. 
Oåtkomligt för små barn.

Medica Clinical Nord Sverige AB
Konsumentkontakt: 060-12 07 00 
Säljs i samarbete med RFSU AB
www.largiplex.com  -  www.rfsu.com 

L-Argiplex Man 45/100 kapslar
L-Argiplex® bygger på en väl balanserad sammansättning med 
substanser som i synergi med varandra ökar bildandet av kväveoxid. 
Kväveoxid behövs för att bibehålla god blodcirkulation som kan ge 
stimulans till svällfunktionen i mannens genitala kroppsdelar.

Dosering: 5 kapslar dagligen. 
Fördela gärna intaget till 2 tillfällen under dagen.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas. 
Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost.

5 kapslar (en dagsdos) innehåller:  RDI*
L-Arginine HCl 2500 mg -
Vitamin B6 10 mg 714 %
Folsyra 400 µg 200 %
Vitamin C 150 mg 188 %
Vitamin E 20 mg 167 %
Magnesium 200 mg 53 %
Zink 15 mg 150 %
* Rekommenderat dagligt intag.

Ingredienser: L-Arginine HCl, gelatin, naturlig tocoferolmix
(d-alfa-, d-beta-, d-delta-, d-gammatocoferol), magnesiumoxid,
fyllnadsmedel (dikalciumfosfat, magnesiumsalter av fettsyror, 
mikrokristallin cellulosa), askorbinsyra, zinksulfat, 
pyridoxinhydroklorid, färgämne (E132) och 
pteroylmonoglutaminsyra.

Förvaring: Torrt, i normal rumstemperatur. 
Oåtkomligt för små barn.

Medica Clinical Nord Sverige AB
Konsumentkontakt: 060-12 07 00 
Säljs i samarbete med RFSU AB
www.largiplex.com  -  www.rfsu.com


