
Листок-вкладка до застосування для споживача
Лібедор

Діючою речовиною «Лібедор» є екстракт тваринного походження з рогів марала, виготовлений методами 
сучасних технологій. Екстракт з рогів марала – це комплекс амінокислот, мікроелементів (близько 20 
найменувань) і фосфоліпідів.
Склад 1 капсули: 100 мг екстракту з рогів марала.
Допоміжні речовини: кальцію глюконат 150 мг, кальцію стеарат 50 мг.
Склад оболонки: 100% виготовлена з органічного желатину.

Поживна цінність 100 мг 1 капсула
Енергетична цінність 357 кДж / 85 ккал 1071 кДж / 255 ккал
Жири 2 мг 6 мг
Вуглеводи 5 мг 15 мг
Білки 4 мг 12 мг

Рекомендації щодо застосування:
«Лібедор» може бути рекомендований в якості дієтичної добавки для поліпшення функціонального стану 
статевої функції у чоловіків і запобігання порушення потенції.
Спосіб застосування та дози:
«Лібедор» призначений для вживання особами чоловічої статі після 16 років. «Лібедор» слід приймати 
приблизно за одну годину до статевого акту. Проковтніть капсулу і запийте невеликою кількістю води. 
«Лібедор» можна приймати не більше одного разу на добу. «Лібедор» сприяє настанню ерекції тільки при 
наявності сексуального збудження. При відсутності сексуального збудження продукт не викликає появи 
ерекції. Дія «Лібедор» починається у різних людей в різні терміни, але зазвичай вона проявляється протягом 
30 хвилин. Після вживання надмірної кількості їжі дія «Лібедор» може початися пізніше, тривалість дії 
10-12 годин. Прийом алкоголю може призвести до тимчасового порушення ерекції. Щоб отримати 
максимальну користь від продукту, перед прийомом «Лібедор» не рекомендується вживати велику кількість 
алкоголю. Якщо «Лібедор» не сприяє настанню ерекції, або ерекція зберігається недостатньо довго для 
завершення статевого акту, то слід звернутися до лікаря.
Застереження щодо вживання:
Можливі приливи до обличчя і головні болі. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного 
раціону харчування. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного вживання.
Протипоказання:
Вікове обмеження – заборонено до вживання дітям до 16 років. Індивідуальне несприйняття окремих 
компонентів продукту. Не рекомендовано до вживання в післяопераційний період. Дієтична добавка «Лібедор» 
призначена виключно для вживання представниками чоловічої статі, не рекомендована і не призначена для 
вживання особам жіночої статі. 
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Форма випуску: 4 капсули масою по 300 мг в картонній коробці. 
Умови зберігання: зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25° С. Зберігати в 
недоступному для дітей місці.
Термін придатності: 3 роки від дати виготовлення. 
Не є лікарським засобом. Дієтична добавка. Без ГМО.
Дата виробництва: вказано на упаковці.
Виробник: ТОВ «Салюта», Республіка Казахстан, 050020, м. Алмати, вул. Чайкіна, 3 “б”. 
Реєстраційне свідоцтво СТ ТОО 130940019227-01-2015
Ексклюзивний дистриб’ютор (імпортер): ТОВ «БАД-АЛТАЙ»
Україна, м. Київ, пров. Балтійський 20 А.
Гаряча лінія 0 800 508 31 90 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні)
Адреса для прийняття скарг споживачів: Україна, м. Київ, 04073, а/с 31 (для ТОВ «БАД-АЛТАЙ»).
www.bad-altay.com.ua


