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PROMEN kapsułki dwufazowe 30 sztuk
 

Cena: 17,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać -

Producent TYMOFARM P.R.P

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościWłaściwości te Promen zawdzięcza połączonej sile składników:Eleuterokokus - żeń-szeń syberyjski to tradycyjny
afrodyzjak, stymuluje aktywność seksualną, podnosi libido i erekcję. Wzmacnia również kondycję psychiczną i fizyczną, zwiększa energię
i witalność oraz zdolność do regeneracji po wysiłku.Kwasy omega-3 są szczególnie ważne dla mężczyzn. Poprawiają krążenie a przede
wszystkim mikrokrążenie krwi, dzięki czemu mają wpływ na prawidłowe ukrwienie narządów płciowych i erekcję.Cynk jest jednym z
najważniejszych pierwiastków śladowych koniecznych dla utrzymania sprawności seksualnej mężczyzn. Cynk zapewnia prawidłowe
funkcjonowanie męskich narządów rozrodczych. Bierze udział w wielu procesach związanych z wytwarzaniem nasienia. Wpływa
korzystnie na poziom endogennego testosteronu.Dodatek selenu i witaminy B12 korzystnie wpływa na spermatogenezę dzięki czemu
wspomaga funkcje seksualne."Promen poprawia jakość nasienia, ponieważ przyczynia się do prawidłowej spermatogenezy: zwiększa
ilość i jakość plemników, zwiększa ruchliwość plemników i odsetek żywych plemników."Właściwości te Promen zawdzięcza połączonej
sile składników:Cynkbierze udział we wszystkich procesach dotyczących rozmnażania, które zachodzą w ciele mężczyzny. Zapewnia
prawidłową czynność męskich narządów rozrodczych. Cynk bierze udział m i.in. w syntezie materiału genetycznego RNA i DNA.
Stwierdzono, że stężenie cynku w płynie nasiennym jest około 100 razy wyższe niż w surowicy, co sugeruje szczególny wpływ tego
pierwiastka na spermatogenezę, czyli proces wytwarzania plemników. Obniżone stężenie cynku w spermie stwierdza się często u
bezpłodnych mężczyzn. Cynk ma stymulujący wpływ na produkcję męskich hormonów płciowych.Selenjest pierwiastkiem niezbędnym
do produkcji spermy. Wchodzi w skład osłonki mitochondrium nasienia. Chroni przed uszkodzeniami genetycznymi i zapobiega
uszkodzeniom chromosomów. Przyczynia się do prawidłowej spermatogenezy, poprawia parametry nasienia, zwiększa ilość i jakość
plemników. Zwiększa ruchliwość plemników oraz odsetek żywych plemników w nasieniu. Należy pamiętać, że mężczyźni tracą ze
spermą duże ilości zarówno cynku, jak i selenu, są więc potencjalnie bardziej narażeni na niedobory tych pierwiastków.Witamina
B12odgrywa ważną rolę przy odtwarzaniu kodu genetycznego, pobudza budowę kwasów nukleinowych DNA i RNA, czyli białek
wchodzących w skład jąder komórkowych, zawierających informację o cechach dziedzicznych. Witamina B12 sprzyja prawidłowej
spermatogenezie, wpływa korzystnie na ilość i ruchliwość plemników."Składniki Promenu wzmacniają kondycję psychiczną mężczyzn i
zwiększają ich odporność na stres. Poprawiają ogólną sprawność fizyczną, zwiększają energię i zdolność do wysiłku. Dodatkowo
usuwają uczucie zmęczenia."Żeń-szeńsyberyjski to specjalna odmiana żeń-szenia zwana tonikiem męskim. Badania kliniczne wykazały,
że Żeń-szeń syberyjski zwiększa wydolność fizyczną i witalność. Zwiększa odporność organizmu na choroby. Żeń-szeń syberyjski
wzmacnia także odporność na stres, usuwa zmęczenie, wyczerpanie, poprawia nastrój, nie dając efektu „dołka”, jak inne substancje
energetyzujące, wykazuje efekt antydepresyjny i antystresowy.Kwasy tłuszczowe omega-3mają korzystny wpływ na krążenie i na
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mikrokrążenie, chronią serce i naczynia, obniżają poziom cholesterolu i trójglicerydów, zapobiegają nadmiernej agregacji płytek krwi,
poprawiają dotlenienie organizmu. Omega -3 wzmacniają kondycję fizyczna, energię i witalność, przyśpieszają regenerację po wysiłku.
Zwiększają odporność na stres, poprawiają sprawność intelektualną i koncentrację.Witamina B12wpływa na produkcję czerwonych
ciałek krwi, co poprawia dotlenienie organizmu, poprawia metabolizm, zwiększa wzrost i siłę mięśni. Witamina B12 odgrywa również
ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego, przez co zapewnia równowagę psychiczną i poprawia nastrój.Cynk i Selento ważne
dla kondycji psychofizycznej pierwiastki gdyż wspomagają męskie funkcje seksualne a także: Cynk odtruwa organizm, chroni przed
wolnymi rodnikami neutralizuje metale ciężkie. Pełni ważną rolę w metabolizmie białek, węglowodorów, tłuszczy i kwasów
nukleinowych. Jednym z objawów niedoboru cynku jest osłabienie sprawności intelektualnej, swoisty "letarg umysłowy", brak
koncentracji i kłopoty z pamięcią.Selen z witaminąE tworzy silny kompleks przeciwutleniaczy, który zapewnia skuteczną ochronę
przeciwrodnikową i sprawną detoksykację organizmu. Kompleks selenu z witaminą E wzmacnia odporność i korzystnie wpływa na układ
krążenia.Zalecane spożycie1 kapsułka rano. Po trzech miesiącach stosowania zalecana jest miesięczna przerwaSkładnikiJedna
kapsułka zawiera: olej z lnu ( tłoczony na zimno) 960 mg, żeń-szeń syberyjski 100 mg, drożdże selenowe 0,1 % 20 mg, glukonian cynku
108 mg( cynk 15 mg) witamina E 20 mg, witamina B12 0,1 % 1 mgProducentTYMOFARMul. Willowa 8/10 m 2900-790 Warszawa
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