Parenton zawiera składniki,
które mają pozytywny wpływ na
poziom męskiej płodności
i funkcje rozrodcze.
Ekstrakt z korzenia szparaga groniastego
korzystnie wpływa na męską potencję
i płodność.
Ekstrakt z korzenia Maca pozwala zachować
naturalną aktywność seksualną.
Ekstrakt z korzenia traganka błoniastego
stymuluje ruchliwość plemników.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej
płodności i funkcji rozrodczych.
Ekstrakt z żywicy kadzidłowca ma pozytywny
wpływ na męskie zdrowie seksualne.

Ekstrakt z kwiatu i pręcika szafranu
uprawnego podnosi libido, wzmacnia erekcję
i przyczynia się do zwiększenia produkcji spermy.
Selen przyczynia się do właściwego przebiegu
spermatogenezy.

Uwagi dodatkowe:
- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy
diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Zalecany jest zróżnicowany sposób żywienia
oraz zdrowy tryb życia.
- Nie stosować przy nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.

Zadbaj o swoją płodność
www.parenton.pl

- Ze względu na obecność szafranu nie stosować

Parenton to preparat dla mężczyzn, którzy pragną zadbać
o jakość nasienia, wzmocnić płodność i utrzymać funkcje
rozrodcze na prawidłowym poziomie.

u osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi.
- Produkt nie powinien być zażywany przez
kobiety w ciąży i karmiące oraz osoby poniżej
18 roku życia.

Suplement diety

Suplement diety

Zawiera ekstrakty ze szparaga groniastego,
kadzidłowca, szafranu uprawnego, traganka
błoniastego, Maca oraz cynk i selen.

Zadbaj o jakość
swojego nasienia!
Na jakość nasienia wpływa wiele czynników.
Zobacz co robić, by zwiększyć szansę na
zostanie ojcem!
Odżywiaj się prawidłowo
Włącz do swojej diety witaminę A (wątróbka,
brokuły, szpinak), witaminę C (papryka, owoce
cytrusowe), witaminę E (oleje roślinne, orzechy
ziemne, pełne ziarna zbóż), cynk (ryby, drób,
pestki dyni, rośliny strączkowe), selen (ryby
morskie, czosnek, pomidory). Unikaj smażonych
potraw, szybkich przekąsek (chipsy), fast
foodów, białego pieczywa czy słodyczy.
Zadbaj o odpowiednią wagę
Osoby z prawidłową wagą mogą cieszyć się
lepszą jakością nasienia niż te z nadwagą.
Parenton
to preparat dla mężczyzn,
którzy pragną zadbać o jakość nasienia,
wzmocnić płodność i utrzymać funkcje rozrodcze
na prawidłowym poziomie.

Odstaw używki
Palenie papierosów zmniejsza żywotność
plemników. Także alkohol wpływa negatywnie
na jakość spermy.

Zadbaj o ruch
Mężczyźni, którzy przez około 12 godzin
tygodniowo uprawiają sport mają więcej
plemników niż Ci unikający aktywności. Warto
pamiętać, żeby nie była to jazda na rowerze,
która może spowodować przegrzanie jąder.
Unikaj przegrzewania jąder
Zbyt wysoka temperatura może doprowadzić
do zmniejszenia ilości plemników. Dlatego
unikaj trzymania laptopa na kolanach, zbyt
częstych wizyt w saunie czy też chodzenia
w obcisłych spodniach i slipach.
Uprawiaj regularnie seks
Długie przerwy między seksem nie wpływają
dobrze na jakość nasienia. Najlepiej uprawiać
go regularnie, co 2-3 dni.

Skład zalecanej porcji dziennej (2 kaps.):
Substancje czynne
Ekstrakt z korzenia szparaga groniastego
(Asparagus racemosus /Shatavari/)

Ilość w 2 kaps.

RWS*

260 mg

-

Ekstrakt z korzenia Maca

200 mg

-

Ekstrakt z korzenia traganka błoniastego

150 mg

-

L-karnityna

(Lepidium meyenii )

(Astragalus membranaceus Bunge)

102 mg

-

Ekstrakt z żywicy kadzidłowca

50 mg

-

w tym kwasu bosweliowego

30 mg

-

Ekstrakt z kwiatu i pręcika szafranu uprawnego
/krokusa uprawnego/ (Crocus sativus L.)

28 mg

-

Cynk

10 mg

100%

55 µg

100%

(Boswellia serrata),

Selen

*Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki: Ekstrakt z korzenia szparaga groniastego (Asparagus
racemosus /Shatavari/) DER: 4:1; żelatyna wołowa; ekstrakt z korzenia
Maca (Lepidium meyenii) DER: 4:1; ekstrakt z korzenia traganka
błoniastego (Astragalus membranaceus Bunge) DER: 4:1; winian
L-karnityny; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna;
glukonian cynku; ekstrakt z żywicy kadzidłowca (Boswellia serrata) DER:
6:1 zawartość kwasu bosweliowego: 60%; substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych; ekstrakt z kwiatu i pręcika
szafranu uprawnego /krokusa uprawnego/ (Crocus sativus L.) DER: 4:1;
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; selenian (VI) sodu;
barwniki: dwutlenek tytanu, błękit brylantowy.
Zalecana dzienna porcja: 2 kapsułki dziennie po posiłku, popić
wystarczającą ilością wody.
Warunki przechowywania:
Przechowywać w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym
opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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