
 ■ Стимулює Секрецію лютеїнізуючого гормону та Синтез теСторону 1,2,3 

 ■ збільшує вивільнення окСиду азоту ендотелієм С удин Статевого члена 5,6 

 ■ ПоСилює ерекцію, СекС уальний Потяг та витриваліСть 3 

 ■ Покращує морфологічні та кінетичні влаСтивоСті еякуляту 4

До склаДу КАМАВІТ® - форте вхоДять 3 станДартизовані екстракти, які комплексно 
Допомагають віДновити стан сексуальної та репроДуктивної сфери у чоловіків

натуральний комплекс Для
збільшення потенції, лібіДо
та фертильності у чоловіків

 ЧОЛОВІЧА СИЛА В 3 ЕКСТРАКТАХ КАМАВІТ ® - ФОРТЕ

З віком зменшується вироблення тестостерону та знижується кровопостачання органів малого тазу, 
що негативно впливає на ерекцію та репродуктивну функцію. КАМАВІТ® - форте сприяє усуненню 
розладів статевої функції та покращує сперматогенез.

1 капсула містить активні інгредієнти:
cтандартизовані екстракти EUSA (Франція)

Якірців сланких / Tribulus terrestris
не менше 90% сапонінів  

350 мг

Гінкго Білоба / Ginkgo biloba 50 мг

Лимонника китайського / Schizandra chinensis 30 мг

Спосіб застосування: 1 капсула 1-3 рази на добу. 
Тривалість курсу 3 місяці.
При необхідності курс можна повторити. 

Форма випуску: 30 капсул.

вироблено у віДповіДності До міжнароДних станДартів ISO/HACCP



КАМАВІТ® - форте - ефективний та безпечний натуральний афроДизіак,
стимулятор потенції, який нормалізує баланс статевих гормонів, активує сперматогенез, 

покращує кровопостачання органів малого тазу та віДновлює психо-емоційний стан
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Якірці сланкі. Основною діючою речовиною є фуростаноловий сапонін – протодіосцин, який сприяє 
продукції лютеїнізуючого гормону та збільшенню рівня тестостерону;  посилює ерекцію та лібідо 
шляхом перетворення протодіосцину у дигідроепіандростерон, який є попередником тестостерону; 
викликає релаксацію в кавернозній тканині за рахунок посилення виділення оксиду азоту ендотелієм 
судин пенісу, збільшує інтракавернозний тиск, що сприяє покращенню ерекції; позитивно впливає на 
сперматогенез: збільшує кількість, рухливість та життєздатність сперматозоїдів.

Гінкго білоба покращує кровообіг в інтимній ділянці, підтримує судинний тонус, нормалізує венозний 
відтік; стимулює виділення оксиду азоту, що сприяє релаксації гладких м’язів судин пенісу, кавернозного 
тіла та збільшення кровотоку в статевий член.

Лимонник китайський володіє адаптогенними та загальнотонізуючими властивостями; збільшує 
кількість сперми; проявляє релаксаційний ефект на гладку мускулатуру судин в печеристих тілах 
статевого члена, що зумовлено стимуляцією виділення ендотелієм оксиду азоту; володіє тонізуючою 
дію на центральну нервову систему, підвищує працездатність, зменшує втому. 

станДартизовані екстракти лікарських рослин потенціюють Дію оДин оДного

та Дозволяють максимально віДновити статеві функції


