
FEMMAX 
Výživový doplnok 
 
Obsah balenia: 
10 kapsúl (7.1 g netto, 1 kapsula 0.71 g netto) 
 
Pokyny k užívaniu a dávkovanie: 
1 kapsula 30-60 minút pred pohlavným stykom, maximálne 2 kapsuly denne s dostatočným množstvom vody. 
 
Upozornenie: 
Tento produkt bol uvedený na trh ako výživový doplnok. Nemá schválené liečivé účinky a nejedná sa o liek. 
Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Výživový 
doplnok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. Odporúča sa dodržiavať vyváženú stravu a zdravý 
životný štýl. Nevhodné pre ľudí, ktorí sú prehnane citliví na akúkoľvek zložku. Minimálna trvanlivosť je vyznačená 
na obale. 
 
Podmienky uskladnenia: 
Skladujte pri izbovej teplote. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. 
 
Distribútor: 
Cron Systems, s. r. o.  
Višňové 729, 01323 Višňové, Slovenská republika 
 

Nutričné informácie: 1 kapsula RVH* 

Muira Puama, kôra z konárov, výťažok 100.00 mg - 

L-arginín 100.00 mg - 

Damiána (Turnera diffusa) celá rastlina, výťažok 100.00 mg - 

Artičok kardový (Cynara scolymus) listy, výťažok 
Z toho cynaríny 

  50.00 mg 
    1.00 mg 

- 

Kotvičník zemný (Tribullus terrestris) listy, výťažok 
Z toho saponíny 

  20.00 mg 
  12.00 mg 

- 

Ďumbier lekársky (Zingiber officianale roscoe) koreň, výťažok 
Z toho gingeroly 

  20.00 mg 
     1.00 mg 

- 

Americký ženšen ( Panax quinquefolius) koreň, výťažok 
Z toho ženšenoidy 

  17.00 mg 
     0.85 mg 

- 

Kórejský ženšen (Panax ginseng) koreň, výťažok 
Z toho ženšenoidy 

  17.00 mg 
    0.20 mg 

- 

Sibírsky ženšen (Eleutherococcus senticosus) koreň, výťažok 
Z toho eleuterozidy 

  17.00 mg 
    0.10 mg 

- 

Niacín (kyselina nikotínová)     8.00 mg 50% 

Oxid zinočnatý     5.00 mg 100% 

 
RVH - referenčná výživová hodnota 
Ďalšie zložky: 
Mikrokryštalická celulóza (objemové činidlo) 
Stearan horečnatý, Horečnaté soli mastných kyselín (protihrudkujúce látky)  
Hovädzia želatína, Oxid titaničitý (farbivo) 
 
Výrobok neobsahuje žiadnu látku zo zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok 
neobsahuje konzervačné látky, ani geneticky modifikované suroviny. Výrobok neobsahuje žiadne alergény. 
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