
Veros: voor mannen (én vrouwen)! 
 

Veros is een heel krachtige kruidencombinatie, in eerste instantie voor 

mannen maar ook voor vrouwen. De kruiden zorgen voor verjonging en meer 

kracht van het lichaam (en geest). Het zet het hormoonsysteem aan tot een 

grotere productie van testosteron, dit leidt tot versterking van botten, spieren 

en algemene activiteit. 

Het leidt tot meer energie, meer assertiviteit, beter functioneren in een 

stressvolle en competitieve omgeving. Bij een hogere dosis bij mannen, werkt 

het als een plantaardig viagra, het vergroot het libido en zorgt voor een 

sterkere en langduriger erectie. De combinatie is geschikt voor vrouwen onder de veertig 

(vrouwen boven de veertig kunnen beter Bella nemen) en bij hen zorgt het voor steviger 

spieren, botten en een gevoel van assertiviteit en stevigheid. Meest waargenomen effecten: 

 

- Gevoel van stevigheid en meer energie 

- Sterker libido 

- Steviger spieren 

- Hardere en langduriger erectie 

- Meer seksueel uithoudingsvermogen 

 

Gebruik: 2 tot 6 capsules per dag voor mannen. Voor vrouwen 1 capsule per dag. 

 

Het lichaam takelt af. Door stress en slechte voeding gaat het als een ouder wordende 

machine steeds minder effectief functioneren. Bij mannen leidt dat tot dikker worden, minder 

energie, minder zin in seks, minder presteren bij seks, pijnlijke gewrichten, slappere spieren, 

zwakkere botten en rimpels.     Om Veros samen te stellen zijn 300 kruiden onderzocht om uit 

te vinden welke er het meest effectief zijn om mannen er jonger uit te laten zien, vet te laten 

verbranden en vitaler en virieler te laten zijn. 

Men kwam uiteindelijk uit op 20 kruiden en ging vervolgens uitzoeken welke daarvan de 

beste waren. Het belangrijkste kruid bijvoorbeeld heeft 7 verschillende subsoorten uit 

verschillende landen. Vervolgens zijn alle planten 1 op 40 geconcentreerd en dmv 

chromatografie is bepaald welk kruid het krachtigst is. Dit proces is herhaald met elk kruid 

van Veros. Vervolgens is uitgezocht hoe elk kruid het best geconcentreerd en gebalanceerd 

kan worden. 

 

Alle middelen op de markt die zeggen iets aan de mannelijk potentie of jeugdigheid te doen 

(waaronder spaanse vlieg, viagra, yohimbe) zijn bestudeerd. Viagra bijvoorbeeld zorgt voor 

een verhoging van de bloeddruk in één deel van het lichaam en een verlaging in een ander 

deel. Dit kan zoals bekend tot ernstige problemen leiden. Viagra is natuurlijk ook een 

medicijn met een tijdelijk symptoomwerking. 

 

Het is belangrijk dat een kruidensupplement het lichaam als geheel versterkt en niet slechts 

een deel, zodat het evenwicht bewaard blijft. Zo versterkt Veros alle spieren in het lichaam. 

30 tot 40 kilo kruiden maken 1 kilo Veros. Het kan een paar dagen duren voordat men het 

effect merkt van Veros. Het werkt meteen maar niet iedereen merkt het effect meteen. 

 

Wat doet Veros? 
 

Het zet het hormoonsysteem aan actiever te worden, op een natuurlijke manier. Als het ware 

door een paar jaar terug te schakelen naar de activiteit van toen. 

In ieder geval gaat het lichaam meer testosteron produceren. Dit mannelijk hormoon zorgt 

voor spiergroei, vetverbranding, energie, zin in seks, en stamina in training en seks. 

Dit is het effect met 2 capsules Veros per dag . Met meer Veros (4 tot 6 in een paar uur tijd) 

op een dag, ontstaat er duidelijk meer zin in seks, makkelijker opwinding, meer 



uithoudingsvermogen in de seks, steviger erectie. 

 

Het klinkt misschien gek, maar Veros is ook voor vrouwen! En wel vrouwen onder de 40 voor 

wie Bella te sterk is (Bella is nog geconcentreerder dan Veros). Vrouwen kunnen Veros 

nemen voor versterking van hun spieren, botten, verhoging van de zin in seks of meer 

uithoudingsvermogen. Echter, de dosis voor vrouwen is één capsule per dag. 

 

Kortom, Veros zorgt voor: 

 

- Meer energie, 

- Meer zin in seks 

- Meer uithoudingsvermogen in seks en training 

- Vitaler zijn 

- Minder rimpels 

- Afname van vet 

- Toename van spierweefsel 

- Sneller herstel na training 


