
РЕЦЕПТ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ RECIPE FOR MEN 60 ТАБЛЕТОК У БАНОЧЦІ 

Короткий опис, Показання: 

для покращення роботи сечостатевої системи чоловіків. Сприяє поліпшенню чоловічого 
здоров'я і нормалізації роботи передміхурової залози. Стимулює вироблення статевих 
гормонів 

Об`єм: 

60 або 20 таблеток по 500mg 

Склад: 

Активні компоненти/active ingredients - пальми сабаля екстракт/sabal palmetto extract, 
еврікоми довголистої екстракт/eurycoma longifolia extract, епімедіума 
екстракт/epimedium extract, йохімбе екстракт/pausinystalia johimbe extract, женшеня 
екстракт/panax ginseng extract 

Допоміжні компоненти/other ingredients - мікрокристалічна целюлоза/microcristalline 
cellulose, лактоза/lactose, діоксид кремнію/hydrated silica, кальцію стеарат/calcium 
stearate 

Пальми сабаля екстракт — володіє седативним, протизапальним, 
загальнозміцнюючим, антисептичним властивостями. Активні компоненти екстракту 
зменшують симптоми збільшення простати, блокуючи рецептори ДГП 
(дигідротестостерона), в результаті відбувається уповільнення перетворення 
тестостерону в дигідротестостерон, який відповідає за збільшення простати 

Еврікоми довголистої екстракт — є найсильнішим рослинним афродизіаком, на 
молекулярному рівні впливає на збільшення рівня тестостерону в організмі. Він здатний 
покращувати потенцію, посилювати ерекцію і впливати на затримку еякуляції 

Епімедіума екстракт — має тонізуючу і зміцнюючу властивості, підтримує 
провідність нейронів, що відповідають за сексуальну збудливість. Стимулює 
вироблення статевих гормонів, допомагає при імпотенції і порушенні ерекції, а також 
покращує вироблення сперми 

Йохімбе екстракт — розширює судини, покращує кровообіг в органах малого тазу, 
підвищує ерекцію та витривалість. Сприяє схудненню, оскільки впливає на рецептори 
alpha 2-adrenoceptors, які блокують вивільнення жирів з ліпоцитів, прискорює 
метаболізм, має загальнозміцнюючу дію 

Женшеня екстракт — найпотужніший природний адаптоген (біологічно активна 
речовина, яка стимулює всі системи організму). Підвищує працездатність, фізичну 
витривалість, також прискорює процес відновлення організму після навантажень. 
Покращує стан серцево-судинної системи. Допомагає боротися з симптомами 
еректильної дисфункції шляхом зниження окисного стресу в тканинах і посилення 
кровотоку в статевих м'язах 



Рекомендації: 

по 1 таблетці 2 рази на день за 10 хвилин до їжі 

Терміни та умови зберігання: 

зберігати 3 роки від дати виготовлення в сухому, захищеному від світла та 
недоступному для дітей місці при температурі від 0˚С до 25˚С та відносній 
вологості не більше 75% 

Попередження: 

індивідуальна чутливість до компонентів 

 


