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DOPPELHERZ AKTIV DLA MĘŻCZYZN 30 kapsułek
 

Cena: 32,90 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

DOPPELHERZ AKTIV DLA MĘŻCZYZN na wzmocnienie libido

Preparat specjalnie opracowany dla mężczyzn pragnących zwiększyć swoją potencję seksualną. Korzystnie wpływa na mechanizmy
fizjologiczne umożliwiające erekcję oraz zwiększające popęd płciowy (libido).

Działanie:

Maka (Maca), nazywana żeńszeniem peruwiańskim, była przed wiekami stosowana przez wojowników inkaskich przed walką, w celu
zwiększenia waleczności i wydolności organizmu. W badaniach klinicznych wykazano jej skuteczność w zwiększaniu libido oraz
ułatwianiu erekcji. Jej działanie polega na wpływie na metabolizm tlenku azotu, uznawanego za główny czynnik wyzwalający erekcję.
Tlenek azotu zostaje uwolniony w momencie podniecenia seksualnego i powoduje bezpośrednio rozszerzenie tętniczek zapewniających
napływ krwi do ciał jamistych członka i erekcję. Obniżona potencja seksualna może być również spowodowana stresem,
przemęczeniem, stosowaniem używek. Maka posiada właściwości zmniejszania skutków stresu, co działa korzystnie na sprawność
seksualną u mężczyzn. Korzeń maki zawiera znaczne ilości L-argininy, fitosteroli, katechin, bio-flawonoidów i tanin, które korzystnie
wpływają na układ naczyniowy, przekazywanie impulsów nerwowych, jakość spermy i objętość wytrysku. L-arginina jest głównym
składnikiem (80%) białek występujących w płynie nasiennym i powinna znajdować się w diecie mężczyzn aktywnych seksualnie.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) propaguje makę z uwagi na jej wartości dietetyczne i prozdrowotne. 1 kapsułka zawiera silnie
skoncentrowany standaryzowany wyciąg uzyskany aż z 5 g korzenia maki.Standaryzowany wyciąg z korzenia żeńszenia koreańskiego i
kofeina wpływają energizująco i wzmacniająco. Żeń-szeń wykazuje również działanie wzmacniające erekcję i zwiększające libido.
Standaryzowany wyciąg z Gotu cola poprawia krążenie obwodowe, w tym ukrwienie narządów płciowych. Cynk, selen, witamina E
wspomagają korzystne działanie preparatu na układ krążenia i męski układ rozrodczy.
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Stosować 1 kapsułkę dziennie, najlepiej kilka godzin przed zbliżeniem, popijając odpowiednią ilością płynu. Po 2 miesiącach stosowania
zrobić 2 tygodniową przerwę.

Skład:

standaryzowany wyciąg (20:1) z korzenia Maki (Lepydium myenii), standaryzowany wyciąg z ziela Gotu cola (Centella asiatica),
standaryzowany wyciąg (3:1) z korzenia żeń-szenia koreańskiego (Panax ginseng),  kofeina, tlenek cynku (źródło cynku), octan D-alfa-
tokoferylu (wit. E), selenin sodu (źródło selenu) oraz substancje dodatkowe: olej sojowy rafinowany, żelatyna, olej sojowy uwodniony,
glicerol i sorbitol (subst. utrzymujące wilgotność), wosk pszczeli, lecytyna sojowa, tlenki i wodorotlenki żelaza (barwniki).Wartość
energetyczna 1 kapsułki: 4,6 kcal / 19 kJ. Masa 1 kapsułki: 0,95 g
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