VITO LIFE - Kotvičník zemní 98% saponinů 100 cps.
Kotvičník zemní, neboli Tribulus terrestris (98% saponinů)
- Podporuje růst svalové hmoty
- Napomáhá ke zvýšení fyzického výkonu
- Urychluje regeneraci
- Podporuje sexuální libido u obou pohlaví
Přírodní stimulant testosteronu, získaný z rostliny Tribulus Terrestris, je v současné době velice oblíbený. Jedná se o látku, jenž
významnou měrou přispívá k tvorbě testosteronu. Zvýšená hladina testosteronu má příznivý vliv na regeneraci, tvorbu svalové
hmoty, svalovou vytrvalost a zlepšení libida.
Jako léčivou rostlinu znali kotvičník zemní již starověcí léčitelé v Číně, Indii a Mezopotámii. Odvar z různých částí rostliny se tradičně
používal ke zlepšení činnosti jater a posílení usínajícího zájmu o sexuální život. Za starověkého Řecka byla používána jako tzv.
zvyšovač nálady. V Číně se oblast její aplikace, kromě prevence nádorů, rozšířila o terapii nemocí zasahující játra, ledviny i
kardiovaskulární systém. K objevení terapeutických náležitostí fytosterolů uložených v kotvičníku zemním došlo poněkud
neočekávaně

v

komunistickém

Bulharsku.

Západní odborná veřejnost se s výsledky bulharských výzkumů mohla prakticky seznámit až po roce 1989 a musela jim přiznat statut
zcela průkopnické vědecké práce. S vlastním výzkumem začala Bulharská vojenská lékařská akademie v roce 1974 za pozdější
spolupráce farmakologické sekce Bulharské akademie věd. V současnosti zažívá kotvičník v západním světě zvýšený zájem jako
doplněk stravy zejména pro vliv na náladu, nárůst svalové hmoty a zvyšování libida. V roce 1998 se kotvičník zemní propracoval
mezi 12 světově nejprodávanějších přípravků speciální doplňkové výživy.
Účinky Kotvičníku zemního
U mužů: zvýšení hladiny testosteronu až o 30 %, zvýšení zájmu o sexuální život, zvýšení objemu svalové hmoty na úkor tuku, snížení
vnitřního napětí, obnovení životní vitality a elánu.
U žen: zvýšení hladiny hormonu (FSH) estradiolu, nárůst sexuální apetence, zmírnění negativních klimakterických příznaků, potlačení
nespavosti, napětí, depresí, návalů horka, proměn nálad a podrážděnosti, redukce tělesného tuku.
Užívání: 2 tobolky denně, zapít dostatečným množstvím tekutiny
Obsah balení: 100 tobolek (dávka 50 dní)
Složení: Tribulus terrestris 400 mg (98% saponins), želatinová tobolka
Upozornění: Není vhodné pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Není náhradou pestré stravy. Uchovávejte v suchu do 25°C. Chraňte před vlhkem a přímým slunečním světlem. Doplněk stravy,
nemá schválené léčivé účinky a nejedná se o lék. Minimální trvanlivost do data uvedeném na etiketě.
Společnost VITO LIFE působí v České republice již od roku 2011. Od svého vzniku se věnuje výzkumu, vývoji a distribuci kvalitních a
účinných produktů. Již v prvním roce se stala jednou z předních firem, které na český trh dodávají vysoce kvalitní čistě přírodní
produkty. Známé heslo říká: „V přírodě je síla.“ a naším hlavním cílem je zprostředkovat tuto sílu našim zákazníkům. Nejde nám o
kvantitu, ale o kvalitu a čistost našich produktů. Naše doplňky stravy vám pomohou v péči o vaše zdraví i krásu.
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