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PARENTON 60 kapsułek
 

Cena: 46,90 PLN

Opis słownikowy

Producent GARDENPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisPARENTON 60 kapsułekPrzy opracowywaniu składu Parenton kierowaliśmy się przede wszystkim bezpieczeństwem suplementu
zarówno dla Ciebie, jak i dla dziecka. Produkt to kombinacja składników, takich jak szparag goroniasty, traganek, korzeń macy, boswellia
serrata czy szafran.Szparag goroniasty korzystnie wpływa na męską potencję i płodność – kluczowe czynniki, które odgrywają bardzo
ważną rolę w procesie zapłodnienia.Traganek jest stosowany w Chinach od ponad 2 000 lat i jest znany z właściwości prozdrowotnych,
zwłaszcza wysokiej zawartości przeciwutleniaczy. Badania wykazały, że wyciąg z tej rośliny poprawia ruchliwość plemników średnio o
22,6%2Selen wspiera produkcję przeciwutleniaczy oraz testosteronu, co przekłada się na ogólną poprawę jakości nasienia. Podnosi
również ruchliwość witki plemnika, zwiększając szanse na zapłodnienie.Szafran - Jak wykazały badania, szafran ma pozytywny wpływ
na morfologię spermy. Zauważalnie zwiększa mobilność plemników, a także objętość spermy. Wpływa pozytywnie na ogólny popęd
seksualny i wzmacnia erekcję.Cynk to mikroelement przyczyniający się do utrzymania prawidłowej płodności i możliwości rozmnażania
się oraz rozwoju reprodukcyjnego. Odgrywa wiodącą rolę w procesie spermatogenezy.Boswellia Serrata - Wyciąg z kadzidłowca
korzystnie wpływa na produkcję hormonów odpowiedzialnych za proces spermatogenezy. Zwiększa liczbę plemników oraz ich
ruchliwość.Składniki Parentonu działają na Twoje plemniki na trzech płaszczyznach: podnoszą ogólną liczbę plemników w nasieniu
(szafran), wspomagają ich ruchliwość (selen) i pomagają im odpowiednio rozwijać się (cynk). Dzięki temu Twoja szansa na zapłodnienie
wzrasta.Zwiększenie liczby plemników - Większa liczba plemników w nasieniu sprawia, że szansa na zapłodnienie jest zdecydowanie
wyższa.Zwiększenie ruchu postępowego - Selen zawarty w Parentonie poprawia ruchliwość plemników, której wartość określa jakość
nasienia.Prawidłowy proces spermatogenezy - Cynk umożliwia plemnikomodpowiedni rozwój.Składekstrakt z korzenia szparaga
goroniastego (Asparagus racemosus /Shatavari/) DER: 4:1; żelatyna wołowa; ekstrakt z korzenia Maca (Lepidium meyenii) DER: 4:1;
ekstrakt z korzenia traganka błoniastego (Astragalus membranaceus Bunge) DER: 4:1; winian L-kamityny; substancja wypełniająca:
celuloza mikrokrystaliczna; glukonian cynku; ekstrakt z żywicy kadzidłowta (Boswellia serrata) DER: 6:1 zawartość kwasu bosweliowego:
60%; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; ekstrakt z kwiatu i pręcika szafranu uprawnego /krokusa
uprawnego/ (Crocus sativus L) DER: 4:1; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; selenian (VI) sodu; barwniki: dwutlenek
tytanu, błękit brylantowy.Sposób użycia2 kapsułki dziennie po posiłku, popić wystarczającą ilością wody.
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