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®CONIMED
TINCTURĂ DE SCULĂTOARE

Produsul TINCTURĂ DE SCULĂTOARE este 
un macerat al plantei “Dactylorhiza maculata” în 
alcool de min. 40°, cunoscut şi sub denumirea 
popularaă “viagra românească”.

Produsul este un supliment alimentar cu efecte 
afrodisiace, fiind recomandat pentru creşterea 
potenţei la bărbaţi şi combaterea sterilităţii la 
femei.

Principalele componente: mucilagii, amidon, 
dextrine, pentozani, taninuri, săruri de potasiu 
(clorură, fosfat), săruri de calciu, ş.a.

Acţiune şi utilizări: planta întreagă sau numai 
tuberculii au proprietăţi afrodisiace, antidiarece, 
determină trezirea senzualităţii, amplifică 
erotismul, stimulează trăirile şi realizarea actelor 
sexuale. Planta întregă şi în special tuberculii, sub 
formă de diferite preparate (decoct, extract 
hidroalcoolic) creşte potenţa masculină, 
preîntâmpină ejacularea precoce, creşte numărul şi 
viabilitatea spermatoizilor, iar la femei stimulează 
ovulaţia, combate sterilitatea, este, de asemenea, 
un stimulent estrogenic.

Sculătoarea este o specie cunoscută şi utilizată din 
cele mai vechi timpuri în medicina tradiţională 
pentru creşterea potenţei, ea numărându-se printre 
cele mai eficiente afrodisiace naturale cu efect 
rapid, creşte cantitatea de sânge perfuzat în penis. 
Tinctura de sculătoare creşte, prin efectul său 
abilitatea bărbatului cu disfuncţii de erecţie de a se 
angaja într-o activitate sexuală normală, 
dobândind şi menţinând o erecţie satisfăcătoare, 
suficientă pentru actul sexual.



După maxim 3-5 zile apetitul sexual revine la 
normal. Tratamentul de întreţinere durează 20 
zile/lună, 3 luni consecutiv.
Pentru mărirea eficacităţii produsului, poate fi utilizat 
concomitent şi produsul Tonic Antistress cu rol de 
relaxare a muşchilor, care se găseşte de asemenea în 
farmacii şi plafare.
Utilizare: adulţi: 50 de picături - efectul maxim 
apărând cu 40-50 minute după administrare. 
Prezentare: flacon 10, 20, 30, 50 ml.
Atenţionări: A nu se utiliza de persoanele care au 
alergie la unul din ingrediente. Utilizarea produsului 
de către persoanele hipertensive se face numai cu 
avizul medicului.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Dacă apar 
fenomene neplăcute, consultaţi medicul sau 
farmacistul.
Termne de valabilitate: A se utiliza înainte de data 
de expirare înscrisă pe ambalaj.
Condiţii de păstrare: Nu necesită condiţii speciale 
de păstrare!
Consultant medical: Medic primar Dr. Dan Virgiliu 
Hudici - specialist în medicină alternativă şi 
acupunctură.
Centrul Medical Telemedica, tel: 021 327.52.59
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