
Nederlands:  
 
KAMAGRA® van Kamagra.one Bijsluiter & Veel gestelde vragen:  
KAMAGRA® van Kamagra.one: KAMAGRA® van Kamagra.one zijn seksueel stimulerende tablets op basis van zeer 

krachtige natuurlijke kruiden. De tablets zijn ontwikkeld vanuit de intentie dat de tablets een versterkende werking 

kunnen geven aan het gevoel van verliefdheid, het houden van, van een seksuele beleving en van een "orgasmische staat 

van ervaren". 

Dosering & gebruik: Al gelang naar het gewenste effect kan men (het liefst op zo'n leeg mogelijke maag) 1 tablet met 
water en/of sap innemen. Voor een sterker effect kunt u de dosering te verhogen met nog 1 tablet, naar maximaal 2 
tabletten per 24 uur. (NB: de maximale dosering niet overschrijden.)  
 

Bijwerkingen: Anders dan de kans van het ervaren van het pure orgasmische genieten op een natuurlijke manier, zijn er 

geen (negatieve) bijwerkingen bekend. Het unieke recept is zeer grondig, langdurig & klinisch getest. (NB: Omdat er altijd 

mensen bestaan die regelmatig de wetenschap verbazen, luidt het advies altijd goed naar het gevoel/lichaam te 

luisteren na inname.) 

Meer energie  
Toename van genot Vrolijke kijk op de wereld Sterke & langdurige erecties Meer zin in seks Helderheid Meer power 

tijdens fitness en andere sporten Sterke afname van overgangsklachten Toename van verliefde gevoelens 

 

Wettelijk verplichte waarschuwing:  

Niet gebruiken tijdens zwangerschap en/of het geven van borstvoeding, Niet gebruiken bij; hoge bloeddruk, hart- en 
vaatzieken, aandoening aan nieren en/of urinewegen, diabetes, vergrote prostaat en/of bij gebruik van medicijnen en 
M.A.O.-remmers. Bij twijfel, raadpleeg uw huisarts. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde 
voeding. 

Raad pleeg een arts als u twijfels heeft  
 

Meest gestelde vragen; 

► Wat is Herbal? Herbal staat voor kruiden of kruidenmengsel. De bestaat uit een zeer krachtig & zeer uniek mengsel 
van diverse natuurlijke kruiden, De kruiden van KAMAGRA® van Kamagra.one zijn allen met zorg geselecteerd en van 
een zeer hoge kwaliteit. Deze combinatie - de hoge kwaliteit, onze ervaring & een uniek recept- heeft de potentie om 
een unieke ervaring te creëren. (NB: dit varieert van persoon tot persoon.)  

► Als het effect te lang duurt, wat dan? Als u tegen het advies (te)veel heeft ingenomen, waardoor het effect te lang 
duurt, dan is dit ook de reden dat het effect te lang aanhoudt, Mocht u desondanks toch het gevoel krijgen/hebben dat 
het effect té heftig is, neemt u dan contact op met uw huisarts.  

Is het mogelijk om KAMAGRA® van Kamagra.one te combineren? Het is feitelijk gebleken dat de combinatie van 
medicijnen met genotsmiddelen, de combinatie van alcohol met genotsmiddelen, de combinatie van het ene 
genotsmiddel met het andere genotsmiddel* (*afhankelijk van welke producten (chemisch/niet chemisch) er 
gecombineerd worden), negatieve combinaties zijn. Alcohol heeft (zeker bij grote hoeveelheden) altijd een verdovend 
effect op de hersenen. Het hele lichaam staat in contact met de hersenen. Houd hier daarom rekening mee als u 
KAMAGRA® van Kamagra.one gebruikt in combinatie met alcohol. Gebruikt u medicijnen dan moet u rekening houden 
met de werking daarvan en de (vaak zeer heftige) bijwerkingen van die medicijnen. Medicijnen/genotsmiddelen kunnen 
een versterkende werking hebben, terwijl het andere middel juist het tegenovergestelde doet. Het beste advies wat 
hierbij gegeven kan worden is: combineer niet.  
Is de KAMAGRA® van Kamagra.one aantoonbaar in mijn urine? Omdat er alleen natuurlijk ingrediënten gebruikt worden 

neemt het lichaam deze veel beter op. De stoffen die het lichaam niet opneemt of bij zeldzame gevallen niet kan 

opnemen, zijn minimaal en daarom zo goed als niet meetbaar in de urine. Dit in tegenstelling tot andere 

chemische/onnatuurlijke middelen die het lichaam lastig kan opnemen en daarom altijd terug zijn te vinden in de urine. 

Dat wat het lichaam niet kan opnemen moet er weer uit en dat zal in eerste instantie altijd via de urine zijn. 

 
 
Voor wie is KAMAGRA® van Kamagra.one geschikt? Voor volwassenen. KAMAGRA® van Kamagra.one kan individueel 
gebruikt worden. Als beide partners het product innemen, wordt de seksbeleving als zeer positief ervaren en kan het 
potentieel van de producten zeer goed tot zijn recht komen.  
 



Wat zijn de voordelen van KAMAGRA® van Kamagra.one? De lijst met voordelen is lang! Rekening houdend met het 
gegeven dat ieder mens uniek is en zo ook is de werking van KAMAGRA® van Kamagra.one voor iedereen uniek. De 
meest voorkomende zeer positieve effecten die men zou kunnen ervaren op een rijtje; 
 
○ Intensere orgasmes 

○ Super sensuele vibe 

○ Grensverleggend, minder blokkades 

○ Gelukzalig gevoel tijdens én na de seks 

○ “Nooit geweten dat ik zoveel kon genieten en nieuwe dingen zou durven uitproberen” 

○ “Heerlijk om ‘s morgens weer een odol te hebben” 

○ Minder last van een kater, na een zwaar weekend 

○ ‘Go with the flow’, minder remmingen 

○ Meer energie en meer uithoudingsvermogen 

○ “Vaak te moe om aan seks te beginnen. Na het proberen van de Love Tablets is dat verleden tijd” 

○ “Mijn partner is langere periode ziek geweest en zat daardoor heel laag in haar (seksuele) energie. Na meerdere keren 
de Love Tablets te hebben gebruikt, kreeg ze steeds meer positieve (én seksuele) energie” 

○ “Voelde mij meer aangetrokken tot mijn partner, alsof het de eerste keer was” 

○ “Tijdens een festival ingenomen en ging helemaal op in de muziek” 

 

  



Composition/samenstelling/Zusammensetzung/Composición: 

Ingredients (Actives)                     mg/1 tablet           Axtive ingredients per tablet  (mg)  

L-ARGININE                               150 mg                    150 mg L-Arginine    
L-CITRULLIN-DL-MALATE 2:1      100 mg                    62.5 mg L-Citrulline  
TAURINE                                         100 mg                    100 mg Taurine  
MACA EXTRACT 4-5:1                   15 mg                     15 mg Maca extract 
(Lepidium meyenii, root)           
GUARANA’ SEED EXTRACT 15% caffeine  50 mg       50 mg Guaranà extract  
(Paullinia cupana, seed)         of which 7.5 mg caffeine 
KOLA NUT EXTRACT 10% caffeine            70 mg                     70 mg Kola extract  
(Cola nitida, seed )           of which 7 mg caffeine 
// MUIRA PUAMA DRY EXTRACT 4:1       70 mg       70 mg Muira extract 
(Ptychopetalum olacoides, wood)  
COCOA BEAN PE 8% Natural Theobromine  90 mg      90 mg Cocoa extract  
 (Theobroma cacao, beans)         of which 7.2 mg Theobromine 
Native Extract ratio 4-7/1  
Excipients: Cellulose microcrystalline, Calcium hydrogen phosphate dehydrate, Mono-diglycerides 
of fatty acids, Silicon dioxide, Magnesium salt of fatty acids.  
Coating agent: E464, E460, E472a, E904/E527, E570 Dyes: E171, E132, E101.  

FINAL WEIGHT TABLET 1,100 mg  
THT 05-2021 batch D259  

Distributeur: www.kamagra.one  

Voordijk 338  

2993BA Barendrecht 

+31-629438480 

 
 

 
 

https://www.kamagra.one/klantenservice
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