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SUPLEMENT DIETY

UNIKALNE POŁĄCZENIE ASTAKSANTYNY
Z WITAMINĄ C, KWASEM FOLIOWYM I CYNKIEM
KAPSUŁKI ŻELATYNOWE MIĘKKIE

WSPOMAGA PŁODNOŚĆ U MĘŻCZYZN
Axaren Men to kompleksowe połączenie
astaksantyny z witaminą C, kwasem
foliowym i cynkiem, które uzupełniają
codzienną dietę mężczyzny w naturalne
składniki wspomagające siły witalne i
korzystnie wpływające na jakość nasienia.

jest często związana ze wzrostem utleniania
lipidów w błonie komórkowej plemników, co
wpływa na ich zdolność do połączenia się
z komórką jajową. Astaksantyna wpływa na
wzrost aktywności plemników i powoduje
spadek ilości wolnych rodników w nasieniu.

Astaksantyna zawarta w Axaren Men jest
produkowana z alg Haematoccous pluvialis
i jest obecnie uważana za najsilniejszy
antyoksydant występujący w naturze.
Astaksantyna pigment nadający kolor
łososiom, chroni oczy, korzystnie wpływa
na skórę, stawy i centralny układ nerwowy,
ponadto wspomaga odporność i działa
przeciwzapalnie.

Kwas foliowy zawarty w Axaren Men wpływa
ochronnie na DNA zawarte w plemnikach
oraz na jakość nasienia, jednocześnie
zmniejszając liczbę wadliwych plemników.
Niedobór kwasu foliowego w diecie wpływa
na obniżenie objętości nasienia oraz na
obniżenie ruchliwości i żywotności plemników.

Posiada silne właściwości antyoksydacyjne.
• 800 x aktywniejsza niż koenzym Q10
• 550 x aktywniejsza niż witamina E
• 40 x aktywniejsza niż beta karoten
• 10 x aktywniejsza niż luteina i zeaksantyna
Struktura astaksantyny pozwala na umiejscowienie się w błonach komórkowych, co
zapewnia skuteczną ochronę błony komórkowej, białek, oraz DNA przed działaniem
wolnych rodników. Działanie antyoksydacyjne astaksantyny usprawnia funkcjonalność
ludzkich spermatocytów. Męska bezpłodność

Poziom kwasu foliowego w organizmie
spada, gdy żyjemy w stresie, pijemy kawę
i alkohol, palimy papierosy, zażywamy kwas
acetylosalicylowy. Jego zapasy uszczupla zła
dieta i odchudzanie. Większość populacji
odczuwa niedobór kwasu foliowego dlatego
należy uzupełniać jego niedobory. Organizm
jest w stanie przyswoić tę witaminę
z jedzenia tylko w 50 proc., natomiast
w postaci syntetycznej prawie w 100 proc.
Dlatego, nawet jeśli nasza dieta jest bogata w
kwas foliowy, przyda się nam również
dodatkowe wsparcie. Dodatkowo organizm
nie jest w stanie długo magazynować tej
witaminy. Należy ją więc dostarczać codziennie.

Cynk zawarty w Axaren Men jest niezbędny
do prawidłowego wzrostu i rozwoju komórek.
Bierze on udział w syntezie DNA i RNA oraz
produkcji nasienia. Cynk jest jednym
z najważniejszych pierwiastków śladowych,
które są niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania męskich narządów rozrodczych oraz dla utrzymania sprawności
seksualnej. Niedobór cynku powoduje
obniżenie ilości plemników oraz spadek ich
ruchliwości. Cynk wpływa korzystnie na
płodność jednocześnie przeciwdziała
chorobom prostaty. Na niedobór narażone są
osoby nadużywające alkohol, wegetarianie,

osoby na diecie odchudzającej, amatorzy
słodyczy i sportowcy (z powodu większego
zapotrzebowania).
Witamina C zawarta w Axaren Men poprawia wchłanianie w przewodzie pokarmowym
takich związków jak: cynk, miedż, potas,
wapń. Wpływa korzystnie na żywotność
i przeżywalność plemników. Zapotrzebowanie na witaminę C wzrasta przy ciężkim,
długotrwałym wysiłku fizycznym, u osób
palących papierosy, będących pod wpływem
silnego stresu.

Zalecana do spozycia dzienna porcja
Zaleca się stosowanie przez okres 6 miesięcy.

Astaksantyna
Witamina C
Kwas foliowy
Cynk

Zawartość
1 kapsułki

%RWS*

Zawartość
2 kapsułek

%RWS*

4 mg

–

8 mg

–

40 mg

50%

80 mg

100%

200 µg

100%

400 µg

200%

10 mg

100%

20 mg

200%

* %RWS - % Referencyjnych Wartości Spożycia

Składniki:
olej sojowy, żelatyna, glukonian cynku,
witamina C, substancja utrzymująca wilgoć glicerol, astaksantyna, karmel, kwas foliowy.

Uwaga:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości
na którykolwiek ze składników produktu.
Suplementy diety nie mogą być stosowane
jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Nie należy stosować
produktu po upływie daty minimalnej
trwałości umieszczonej na opakowaniu.
Pamiętaj o zrównoważonym sposobie
żywienia i zdrowym trybie życia.

Zalecana do spożycia
dzienna porcja:
Zaleca się stosować u dorosłych 2 kapsułki
dziennie podczas posiłku, popijając
odpowiedznią ilością płynu. Nie należy
rozgryzać kapsułek.

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym miejscu,
w temperaturze pokojowej (15-25ºC),
w miejscu niewidocznym i niedostępnym
dla małych dzieci.

Zawartość netto:
60 kapsułek żelatynowych miękkich.

Masa netto: 46,2 g

Producent: Sepharma Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa

