PRODUCTFICHE

Mannelijke vitaliteit

Een unieke formule voor mannen die stilaan ouder worden.
Men’s Formula verbetert het mannelijk evenwicht met als doel actiever en gezonder te leven. Al de ingrediënten van deze formule
werken in synergie om uw welzijn te verbeteren en de typisch leeftijdsgebonden problemen te vermijden.

Samenstelling:
Calcium:

Bevordert beenderen- en tandversterking, bevordert de stofwisseling in het organisme en ondersteunt het centraal
zenuwstelsel.

Saw Palmetto:

Een natuurlijk product dat een zeer efficiënte, preventieve en anti-dilaterende werking heeft op de prostaatklier.
Recente opzoekingen hebben uitgewezen dat de combinatie van een hoog oestrogeen-gehalte met een gebrek
aan testosteron de voornaamste oorzaak van prostatitis is. Saw Palmetto heeft een anti-oestrogeen effect. De Men’s
Formula is het resultaat van behandelingen met Saw Palmetto extracten sedert lange tijd voorgeschreven in Europa
met zeer positieve resultaten.

Vitamine C:

Het beschermt tegen verschillende types van virale en bacteriële infecties.

Ginseng:

Stimuleert zowel de mentale als de fysische energie. Deze stof heeft een positief effect bij impotentie, anemie, artritis,
slechte spijsvertering, slapeloosheid en vermoeidheid.

Zink:

Werkt als een verkeersregulator, zorgt voor een vlotte doorvloeiing, verbetert de werking van verschillende lichaamsfuncties en het onderhoud van de enzymensystemen en de cellen. Zink is essentieel voor het evenwicht van de
proteïneketens, de contractie van de spieren, het produceren van insuline, het behoud van het bloedevenwicht en
van de zuur-alkaline balans in het lichaam. Zink heeft een regenererend effect op de prostaat.

Vitamine B3:

Zorgt voor een vlotte spijsvertering en beschermt tegen gastro-intestinale verwikkelingen. Niacinamide geeft energie
door een evenwichtige opname van het voedsel.

Vitamine E:

Een anti-oxidant die het organisme beschermt tegen vrije radicalen.

Soya Isoflavonen: Fyto-oestrogenen die de eigenschap hebben de niveauschommelingen van oestrogenen te compenseren. Isoflavonen worden eveneens aanbevolen bij behandelingen als substituut voor hormonen.
Kudzu:

Vermindert de afhankelijkheid aan tabak, alcohol en andere drugmiddelen. Deze plant heeft tevens een effect op
het centraal zenuwstelsel als kalmeer- en anti-stressmiddel.

Pompoen:

Een licht purgeermiddel dat tevens de galblaas tonifieert. Deze plant is aanbevolen in de vroege stadia van de
prostaatziekte.

Haver:

Versterkt het organisme. Haver stimuleert het zenuwstelsel en wordt ook aanbevolen tegen slapeloosheid. Haver
wordt meestal genomen als versterkend middel.
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Rood stinkhout:

Helpt het zwellen van de prostaat te beperken en de chronische ontsteking van deze klier te bestrijden.
Het wordt ook gebruikt als hulpmiddel bij prostaatsteriliteit wanneer de oorsprong hiervan ligt in een gebrek
aan prostatische afscheidingen.

Cayennepeper:

Stimuleert de bloedsomloop, ontlast luchtzwellingen en darmkrampen. Het bevordert de secretie van maagzuur, waardoor de spijsvertering vlotter verloopt.

Citrus bioflavonoïden:

Helpen bij de opname van vitamine C ; het zijn sterke anti-oxidanten die de natuurlijke immuunafscherming
stimuleren.

Eik:

Een contracteermiddel voornamelijk gebruikt voor het verzorgen van aambeien.

Rode olm:

Werkt verzachtend en versterkend. Rode olm wordt aanbevolen bij vermoeidheid en als ontlastend middel
voor maagzuur, buikloop, maag- en darmontstekingen en voor aambeien. Rode olm is eveneens doeltreffend
bij urineproblemen.

Heermoes:

Heeft een hoog gehalte aan silicium, wat het herstel van het bindweefsel bevordert. Deze plant is een uitstekend coaguleermiddel met een contractie-effect op het voortplanting- en urinesysteem. Bovendien helpt
deze plant bij de heling van het bindweefsel en bij de verzorging van artritis en reuma.

Lycopeen:

Dit sterk anti-oxidant verhoogt de immuunafscherming, in het bijzonder van de prostaat.

De Men’s Formula is een samenstelling die ontwikkeld werd op grond van wetenschappelijke gegevens voor een langer en gezonder
leven. Alle ingrediënten zijn natuurlijk.

Verpakking:
Potje van 90 tabletten.

Aanbevolen hoeveelheid:
3 tabletten per dag: 2 ‘s morgens en 1 ‘s avonds.

