
 

ПРЕЛОКС / PRELOX® 

Революційна формула, що покращує якість ерекції, та допомагає чоловікам 
налагодити здорове статеве життя природнім шляхом. 

 

ЩО ТАКЕ ПРЕЛОКС / PRELOX®?  

Прелокс / Prelox®, унікальна комбінація натуральних компонентів для поліпшення 
кровообігу та здорового стану судин. 

Використовується для  посилення сексуального потягу та поліпшення сексуальних 
функцій у чоловіків. 

Мінімальна кількість для щоденного споживання 2 таблетки.  

 
Вміст в 2х таблетках:  

 L-аргініну L-aспатат – 1400 mg(мг) 

 Таурин  - 100 mg (мг) 

 Пікногенол – 40 mg(мг) 

Аргінін – це умовно незмінна амінокислота. Аргінін є попередником для синтезу 
монооксиду азоту – сигнальної молекули, що бере участь у  регуляції ряду фізіологічних 
процесів таких як розширення кровоносних судин, особливо в статевому члені, передача 
нервових імпульсів та імунна відповідь. L-аргінін позитивно впливає на сексуальне та 

репродуктивне здоров’я чоловіків, стимулює сперматогенез, здатен збільшувати кількість і 
рухливість сперматозоїдів, приймає участь в створенні і формуванні сім’яної рідини.  

Таурин – сульфокислота,  що відграє важливу роль у репродуктивній функції у чоловіків.  

Пікногенол / Pycnogenol – запатентований екстаркт кори французської приморської сосни 
(Pinus pinaster). Пикногенол® містить унікальне поєднання проціанідинів, біофлавоноїдів і 
фенольних кислот, яке забезпечує комплексну підтримку організму та є потужним 
антиоксидантом та протизапальним засобом. 

Поєднання аргініну та Пікногенолу викликає синергічний ефект для прискореної переробки 
амінокислоти в оксид азоту, і, як наслідок, покращення ерекції.  

ЯК ПРАЦЮЄ ПРЕЛОКС / PRELOX®? 

Прелокс / Prelox® – це унікальна комбінація L-аргініну та Пікногенолу. L-аргінін 

використовується організмом для утворення оксиду азоту, який впливає на розширення 
судин і, таким чином, на циркуляцію крові. Пікногенол містить субстанції, які активізують 

ензими в організмі, що необхідні для перетворення L-аргініну в оксид азоту.  



ЧОМУ САМЕ ПРЕЛОКС / PRELOX®?  

Прелокс / Prelox® – це варіант лікування чоловіків, які виявили перші ознаки зниження 
якості ерекції. Сприяє відновленню задоволення та пристрасті, які з часом зменшилися. 
Прелокс / Prelox® може допомогти відновити сексуальну активність, покласти край 

сумнівам, зміцнити Вашу впевненість та досягти задоволення, яке Ви думали, вже втрачене. 

Його ефективність доведена чотирма клінічними випробуваннями. Дослідження 
показують, що чоловіки, які приймають Прелокс / Prelox®  є більш впевнені і частіше мають 

статевий акт.  

Прелокс / Prelox®  – Ваш захист в запобіганні розвитку еректильної дисфункції. 
 

ЧИ Є У ПРЕЛОКСА ПОБІЧНІ ДІЇ?  

Прелокс / Prelox® – це безпечний продукт, який добре переноситься та ефективно впливає 
на відновлення еректильної функції. Невелика кількість людей може відчувати головний 
біль при першому застосуванні, та це минеться при регулярному вживанні.  

Якщо у Вас серйозне захворювання та Ви приймаєте велику кількість ліків, або маєте 
тяжку форму гіпертензії чи проблеми з серцем, проконсультуйтесь з Вашім лікарем перед 

застосуванням.   
 

ЯК ВЖИВАТИ ПРЕЛОКС / PRELOX® 

Дорослим чоловікам по 2 таблетки двічі на день протягом перших двох тижнів, далі по 1 

таблетці двічі на день, або за рекомендацією лікаря. 

 
За більше детальною інформацією, або стосовно придбання звертайтесь: 

тел. 044 223 23 13 
www.prelox.ua 
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