П Р И С Т РА С Т Ь . Р О З У М . С И Л А .

СТИМУЛЕКС
Добавка дієтична

10 капсул у блістері в картонній коробці.

Склад:

1 капсула містить:

Maка перуанська (Lepidium meyenii)

концентрований екстракт 10:1 (еквівалентно 1,5 г висушеного коріння)

150 мг

Кордицепс китайський (Ophiocordyceps sinensis)

150 мг

Женьшень звичайний (Panax ginseng)

концентрований екстракт 50:1 (еквівалентно 3,5 г висушеного коріння)

70 мг

Муіра Пуама (Ptychopetalum olacoides)

концентрований екстракт 10:1 (еквівалентно 750 мг висушеного коріння)

75 мг

Гінкго дволопатеве (Gingko biloba)

концентрований екстракт 50:1 (еквівалентно 2 г висушеного листя)

40 мг

Горянка великоквіткова (Epimedium grandiflorum)

концентрований екстракт 50:1 (еквівалентно 1,5 г висушених верхівок рослини)

30 мг

Якірці сланкі (Tribulus terrestris)

15 мг

концентрований екстракт 10:1 (еквівалентно 1,5 г висушеного міцелію)

висококонцентрований екстракт 200:1 (еквівалентно 3 г висушених плодів)

Допоміжні речовини:
желатин, магнію стеарат, мальтодекстрин.

Рекомендовано вживати як засіб, що сприятливо впливає на стан чоловічої статевої
системі. Може вживатися при надмірному емоційному та розумовому напруженні.
Вживати: дорослим по 2 капсули у першій половині дня.
Без ГМО
Не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з
лікарем.
Застереження: не рекомендовано вживати дітям, вагітним, жінкам, що годують груддю,
при гіпертонічному кризі, будь-якому психічному розладі та при індивідуальній
чутливості до компонентів продукту. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці виробника за температури не вище
25°С, 36 місяців від дати виготовлення, у сухому, недоступному для дітей місці.
Форма випуску: капсули.
Дата виробництва або кінцева дата споживання «Вжити до»: дивись на упаковці.
Вироблено на замовлення: «ЮАМЕД ОУ», Торнімяе тн 7-54, Кесклінн, Таллінн,
Хар’юмаа, 10145 .
Виробник: «Санте Натюрель (А.Г.) ЛТЕЕ»
Адреса виробництва: бульвар Матте 3555, Броссард, Квебек, Канада, J4Y 2P4
Офіційний представник/пакувальник: ТОВ «КвінтаМед», Сумська 53, Харків,
Україна, 61058
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СТИМУЛЕКС
Добавка дієтична

Додаткова інформація
Властивості.

Стимулекс – засіб рослинного походження, компоненти якого підтримують і поліпшують
сексуальні аспекти здоров’я людини. Біологічно активні речовини, що входять до складу
Стимулексу, сприяють підвищенню фізичної витривалості та зменшенню проявів розумової й
психоемоційної втоми.
Мака перуанська накопичує велику кількість біологічно активних речовин, серед яких: Fe, Cu,
Mn, Zn, Mg и Se, комплекс різноманітних полісахаридів, вітаміни групи В, суміш алкалоїдів,
фитостеринів і ненасичених кислот, усі протеїногенні амінокислоти. Мака перуанська позитивно
впливає на обмін речовин, холестерину, симулює роботу імунної системи, підвищує стійкість до
стресу, знижує тривожність і відчуття страху, запобігає розвитку хронічної втоми й
психоемоційного виснаження, покращує фізичну витривалість і сприяє нарощуванню м’язової
маси, нормалізує гормональний фон, стимулює статеву функцію й підвищує лібідо, уповільнює
процеси старіння.
Кордицепс китайський використовують як ефективний засіб для відновлення сил після важкої
хвороби, втоми, фізичного виснаження та як афродізіак. Кордицепс містить усі незамінні
амінокислоти, різноманітні макро- й мікроелементи (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, Se, Al, Cr).
Потужні антиоксидантні властивості кордицепсу зумовлені вітамінами А, Е та С, селеном (Se) та
цинком (Zn) й убіхіноном (Q10). Активні речовини кордицепсу надають йому гіполіпідемічних,
кардіопротекторних та гепатопротекторних властивостей, а також стимулюють синтез стероїдних
гормонів і поліпшують статеву функцію.
Женьшень звичайний має імуномоделюючу, кардіопротекторну, стресопротекторну,
гіполіпідемічну, ноотропну, гіпотензивну, антиоксидантну дію, ефективний у лікуванні еректильної
дисфункції. Такий спектр властивостей обумовлений головними активними речовинами –
гінзенозидами, протопанаксатриолом й олеановою кислотою. Корені женьшеню багаті на Mn, К,
Ca, Fe, Mg и Sі, вітаміни групи В, ненасичені жирні кислоти, ефірні олії, різноманітні полісахариди.
Муіра пуама містить речовини, які здатні стимулювати синтез серотоніну й впливають на
адренергічні й дофамінові рецептори, чим пояснюються антидепресантні й нейропротекторні
властивості рослини. Муіра пуама вважається афродізіаком. Таких властивостей їй надають
алкалоїди та смоли, які, виділяючись через сечові шляхи, зумовлюють приплив крові до статевих
органів, що підвищує лібідо й поліпшує ерекцію.
Основними активними речовинами Гінкго дволопатевого є сполуки, які мають виражений вплив
на метаболічні процеси у тканинах, у першу чергу на енергетичний обмін: підтримують високий
рівень глюкози та її метаболізм у клітинах, підвищують уміст АТФ. Гінкго дволопатевє пригнічує
вільно-радикальне окиснення ліпідів, володіє ангіопротекторною дією, зменшує агрегацію
тромбоцитів і в’язкість крові, поліпшує мозковий кровообіг.
Горянка великоквіткова виявляє антиоксидантну, андрогенну, імуномоделюючу та
протипухлинну активність. Андрогенну дію виявляє головний активний компонент горянки ікариїн,
який сприяє підвищенню рівня NO і цГМФ. Це призводить до розслаблення гладеньких м’язів
кавернозних тіл і припливу крові до них, що підвищує потенцію у чоловіків.
Якірці сланкі містять стероїдні сапоніни, фітостероли й стероїди, які позитивно впливають на
роботу статевої системи, мають антисклеротичну й легку гіпотензивну дію, є попередниками
синтезу стероїдних гормонів, які беруть участь у регуляції холестеринового обміну, забезпечують
цілісність клітинних мембран, нормалізують гормональний фон, підсилюють сексуальне бажання й
поліпшують еректильну функцію.

Застосовують при:

- еректильній дисфункції;
- зниженому сексуальному потягу у чоловіків і жінок;
- синдромі хронічної втоми, депресії, стресах;
- виснажливих тренуваннях/важкій фізичній роботі;
- емоційному, психічному й розумовому виснаженні.

