
 ■ Покращує секс уальну функцію, активує вироблення тестостерону, регулює 
рівень центральних гормонів гіПофізу (фсг і лг) 1 

 ■ стимулює овуляцію 2 
 ■ Посилює секс уальний Потяг 3,4,5 

 ■ нормалізує вазомоторні Прояви При штучному клімаксі 6,7

До склаДу КАМАВІТ®- форте вхоДять станДартизовані рослинні екстракти,
які покращують функціональний стан репроДуктивної та сексуальної сфери у жінок

натуральний фітокомплекс Для стимуляції
овуляції та піДвищення лібіДо у жінок

ШАНС ПОДАРОВАНИЙ ПРИРОДОЮ ДЛЯ ЖІНОЧОЇ РАДОСТІ

У більшої половини жінок з безпліддям порушений гормональний баланс, що приводить до патології 
овуляції; низький рівень тестостерону – до зниження сексуальної активності. Компоненти натураль-
ного комплексу КАМАВІТ® - форте здатні активізувати овуляцію без змін фізіологічних механізмів 
гормональної регуляції, стимулювати синтез власного тестостерону, посилювати лібідо та полегшувати 
стан після видалення яєчників.

Спосіб застосування: для сприяння овуляції по 1 капсулі 2 рази на добу з 1-го по 12-й 
день менструального циклу. Курс можна повторювати до настання вагітності; для поси-
лення лібідо по 1 капсулі 2 рази на добу протягом 2-3 місяців; при штучному клімаксі по 
1 капсулі 2-3 рази на добу протягом 3 місяців, а після покращення стану може вживати-
ся по 1 капсулі на добу протягом 1-2 років.

Форма випуску: 30 капсул.

вироблено у віДповіДності До міжнароДних станДартів ISO/HACCP

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



КАМАВІТ® - форте - ефективний та безпечний натуральний комплекс 
Для стимуляції овуляції, збільшення лібіДо та при штучному клімаксі,

який нормалізує баланс статевих гормонів, покращує кровопостачання статевих органів 
та віДновлює психо-емоційний стан

станДартизовані екстракти лікарських рослин,
які вхоДять До КАМАВІТ® - форте,

потенціюють Дію оДин оДного та Дозволяють максимально

віДновити сексуальні і репроДуктивні функції у жінок
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Якірці сланкі регулюють рівень центральних гонадотропних гормонів гіпофізу – лютеїнізуючого (ЛГ) 
і фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), що сприяє незначному збільшенню в жіночому організмі 
рівня тестостерону і естрадіолу, активізації овуляції і посилення статевого потягу.

Гінкго білоба покращує кровообіг в інтимній ділянці, підтримує судинний тонус, має розслаблюючий 
ефект на гладку мускулатуру, що призводить до збільшення кровотоку в клітор.

Лимонник китайський володіє адаптогенною і тонізуючою властивостями; стимулює сексуальну 
активність; підвищує працездатність, зменшує втому. 

КАМАВІТ® - форте  - регулярна овуляція та високе лібіДо!


