
BYLINNÉ SMĚSI PRO MUŽE

www.tiandefm.cz



Bylinná směs s vrbovkou a  maralím

kořenem pro muže

Bylinná směs:

• posiluje imunitní systém

•   zvyšuje fyzickou vytrvalost, sexuální aktivitu pánů  

•   chrání panský organizmus proti stresu

Maralí kořen:

•   zlepšuje potencí, 

• rozšiřuje periferní cévy a zvyšuje rychlost proudění krve

•   má stimulační účinek na centrální nervový systém 

•   zvyšuje odolnost organismu vůči stresu

1šálek 1 až 2 krát denněwww.tiandefm.cz
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Bylinný čaj s vrbovkou a meduňkou pro 

muže

Pro bezstarostné sny

➢ Bylinná směs celkově velmi příznivě působí na 

panský organizmus

➢ Pomáhá rychlé regenerace panského organizmu

➢ Zvyšuje fyzický potenciál panského organizmu

➢ Zlepšuje kvalitu spánku

➢ Má uklidňující účinek

1 šálek 1 krát denně ve večerních hodinách  

www.tiandefm.cz

123919



Bylinný čaj s vrbovkou a mochnou 

pro muže

INDIKACE K POUŽITÍ: 

❖ akutní a chronická prostatitida

❖ adenomy prostaty

❖ pokles erekce

❖ neschopnost udržet erekci při pohlavním styku před 

ejakulací

❖ zkrácení trvání pohlavního styku

❖ absence nebo obtížnost ejakulace

Kontraindikace: individuální nesnášenlivost složek bylinné 

směsi, vysoký krevní tlak, srdeční arytmie, nespavost, 

podrážděnost, výrazná ateroskleróza

1 šálek 1 krát denně

www.tiandefm.cz
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Program „Mužské zdraví“ od TianDe

má pozitivní vliv na „druhé srdce muže“

1. Vložka pro muže „Tajemství císařských komnat“ 60148

Rostliny, které jsou součástí fytoobkladu, mají antibakteriální a

antivirové vlastnosti. Fungují na principu obkladu a mají příznivý vliv

na mužský organismus a „druhé srdce muže“.

2. Kosmetický masážní olej „Tajemství císařských komnat“

30121

3. Kosmetická tělová fytonáplast Yaoshen Forte 30111

podporuje funkce ledvin, reprodukčních organu.

4. Bylinná směs s vrbovkou a mochnou pro muže 123918

Byliny v této směsi mají příznivý vliv na mužský organizmus. 

Podporují ho a posilují, přispívají ke snížení rizika onemocnění 

mužských pohlavních orgánů.

5. Bylinná směs s vrbovkou a meduňkou pro muže 123919

Byliny v této směsi pomáhají rychle obnovit síly, přispívají k udržení 

energického a fyzického potenciálu.

6. Bylinná směs s vrbovkou a  maralím kořenem pro muže 

123917

Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou vytrvalost, sexuální 

aktivitu pánu, chrání panský organizmus proti stresu


