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1. Samenstelling van Cupido
Inhoud 30 capsules

Samenstelling per dagelijkse dosering     % RI/
(= per 3 capsules)    ADH**
Potentiehout (muira puama)  300 mg
Maca extract 300 mg (1)
Damiaanblad extract 300 mg (2)
Ginseng extract 150 mg (3)
Siberische ginseng extract 150 mg (4)
Energiezaad (guarana) extract *** 150 mg (5)
Fluweelboon (mucuna pruriens) extract 150 mg (6)
Gember  150 mg
L-arginine  150 mg
Vitamine C, als ascorbinezuur 90 mg  113
Vitamine E, natuurlijk 30 mg  250
(d-alfa-tocopheryl succinaat)

Ingrediënten
Capsule: gelatine, potentiehout*, maca extract*, damiaanblad extract*, 
ginseng extract*, Siberische ginseng extract*, energiezaad extract*, 
fluweelboon extract*, gember*, L-arginine*, vitaminen*, antiklontermiddel: 
magnesiumstearaat.

*  zie samenstelling
**  Referentie-Inname / Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
*** bevat van nature cafeïne

(1) Maca wortelextract (Lepdium peruvianum) 4:1.
(2) Damiaanblad extract 4:1, actieve stoffen vluchtige oliën.
(3)  Ginseng wortelextract, gestandaardiseerd op 24% ginsenosides.
(4) Eleuterococcus senticosis extract 5:1, gestandaardiseerd op 
 0.8% eleutherosides.
(5)  Puallinia cupana extract, gestandaardiseerd op 22% cafeïne.
(6)  Mucuna pruriens extract, gestandaardiseerd op 15% L-dopa.

Cupido bevat geen suiker, gluten, gist, lactose, kleurstoffen, smaakstoffen 
of conserveringsmiddelen.

Vanwege het gebruik van natuurlijke ingrediënten kunnen tussen de 
verschillende chargenummers afwijkingen in kleur en/of geur voorkomen. 
Deze onderlinge verschillen doen niets af aan de kwaliteit van het 
supplement. 

2. Wat is Cupido en waarvoor wordt het gebruikt
New Care Cupido is een complex van voedingsstoffen van natuurlijke 
oorsprong om het liefdesleven wat spannender te maken. Het kan 
zowel door de man als de vrouw worden gebruikt. Door Cupido met zijn 
liefdespijltjes in huis te halen, ondersteun je de romantiek op momenten 
dat je er samen zin in hebt. New Care Cupido is er voor partners die in 
drukke perioden toch van elkaar willen blijven genieten.

Deze capsules bevatten damiaanblad en ginseng die beiden een positieve 
invloed hebben op de libido van zowel jou als je partner. Verder is aan 
New Care Cupido mucuna pruriens – ofwel fluweelboon – toegevoegd. 
Dit plantextract is rijk aan L-dopa, de voorloper van de neurotransmitter 
dopamine. Fluweelboon draagt bij aan de instandhouding van een normaal 
testosterongehalte. Ginseng en Siberische ginseng helpen de geestelijke 
en lichamelijke prestaties te verbeteren en geven een fit gevoel.  

Heel belangrijk natuurlijk voor een goed en regelmatig liefdesleven. 
Vitamine C en vitamine E hebben invloed als antioxidant.

3. Wat moet u weten voordat u Cupido gebruikt
Gebruik Cupido niet
Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.
Dit voedingssupplement bevat van nature cafeïne (33mg per 3 capsules) 
en dient niet te worden gebruikt door kinderen.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding
Dit voedingssupplement bevat van nature cafeïne (33mg per 3 capsules) 
en dient niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven 
van borstvoeding.

4. Hoe wordt Cupido gebruikt
Gebruiksadvies voor volwassenen
3 x per dag 1 capsule, gedurende minimaal 4 weken.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Capsules met water innemen.

Problemen met slikken van grote tabletten of capsules? Al onze tabletten 
mogen worden fijngemalen met een vijzel of tabletcrusher. Met poeder 
gevulde capsules kunnen worden opengemaakt. De tablet of capsule kan 
op deze manier in poedervorm in bijvoorbeeld water of yoghurt worden 
ingenomen.

5. Hoe bewaart u Cupido 
Het product in de originele verpakking, droog en niet boven de 25° C 
bewaren. Bewaar Cupido buiten bereik van kinderen.

De uiterste gebruiksdatum
Gebruik Cupido niet meer na de datum zoals die op de bovenzijde van 
de verpakking is ingedrukt. Deze datum duidt het tijdstip aan waarna de 
kwaliteit van het product niet meer kan worden gewaarborgd. De eerste 
twee cijfers duiden de maand aan, de volgende groep het jaartal.

Dit product en bijbehorende informatie zijn met grote zorgvuldigheid 
samengesteld. Deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie en 
is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw arts. 

Als u een medisch probleem heeft of denkt te hebben, neem dan altijd 
contact op met uw arts. Noch de samenstellers, noch de producenten,  
noch de leveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor  
eventuele schade.
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