PROXEREXTM leaflet
ProxerexTM este un supliment alimentar util în toate cazurile de aport alimentar insuficient sau în cazurile
de necesar crescut de L-Arginină, L-Carnitină, zinc, seleniu, extracte de Cocao și de Maca, nicotinamidă.
ProxerexTM conține:
• Zinc contribuie la menținerea concentrațiilor normale de testosteron din sânge. *
• Seleniu și zinc contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. *
• Extractele de Cacao și de Maca au o acțiune de suport tonic și metabolic.
• Niacina contribuie la reducerea oboselii și extenuării. *
*Cf. Reg. (UE) 432/2012

Ingrediente: L-Arginină; acidifiant: acid citric anhidru; clorhidrat de propionil-L-Carnitină; extract
hidroetanalic 10:1 (maltodextrină) din semințe de Cacao (Theobroma cacao), cu 12% polifenoli; extract
hidroetanolic 5-6:1 (maltodextrină, dioxid de siliciu) din rădăcină de Maca (Lepidium meyenii); clorhidrat
de acetil-L-carnitină; coloranți: roșu de sfeclă (maltodextrină din cartofi, acid citric), riboflavină/ riboflavin
5'-fosfat de sodiu; potențiator de aroma: portocală (maltodextrină, gumă arabică, acid ascorbic,
butilhidroxianisol); lactat de zinc trihidrat; îndulcitor: acesulfam de potasiu; drojdie îmbogățită cu seleniu
0,2%; agent antiagomerant: dioxid de siliciu; nicotinamidă (sursă de niacină).
L-arginina este un aminoacid semi-esențial la adulți (poate fi produs în organism, dar în cantitate
insuficientă și necesită aport exogen) necesar producerii de oxid nitric (NO), care joacă un rol important în
dilatarea vaselor de sânge, asigurându-se un flux de sânge normal.
Propionil-L-carnitina este metabolizată în organism în L-carnitină, un aminoacid participă la procesul
natural de producere a energiei și la menținerea fluxului sanguin normal. Propionil-L-carnitina joacă un rol
fundamental în producerea de energie atât din grăsimi, cât și din glucide. În interiorul celulei, propionil-Lcarnitina este metabolizată la L-carnitină, al cărei rol este de a transporta acizi grași cu lanț lung de-a lungul
membranei mitocondriale și în Propionil CoA, un produs intermediar al ciclului Krebs.
Niacina contribuie la metabolismul energetic normal și la reducerea oboselii și extenuării.
Zincul contribuie la menținerea concentrațiilor normale de testosteron din sânge și la la menținerea
fertilității și reproducerii normale.
Seleniul și zincul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
Pudra de cacao conține flavonoide, substanțe cu effect antioxidant.
Maca ajută la păstrarea activității li a energiei sexuale naturale.
Doza recomandată și modul de utilizare: 1 plic/zi. Conținutul unui plic se dizolvă în 200 ml apă plată.
Atenționări: A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
Toleranță și siguranță:
Pot să apară reacții de sensibilitate la acest supliment alimentar.
Prezentarea și conținutul: Cutie ce conține 30 plicuri a câte 6 g fiecare.
Greutatea netă totală 180g
Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, fără a depăși 25° C. Data de expirare se referă
la produsul depozitat corect, în ambalaj nedesfăcut.
Deținător notificare:
Alfasigma S.p.A., Italia reprezentată în România prin Addenda Pharmaceuticals S.R.L., București, Sector
3, Str. Cluceru Udricani, Nr. 18, Etaj 4, contact@addenda.ro

Producător:
E-Pharma Trento S.p.A.,
Via Provina 2, 38123 Trento (TN), Italia pentru Alfasigma S.p.A., Italia reprezentată în România prin
Addenda Pharmaceuticals S.R.L., București, Sector 3, Str. Cluceru Udricani, Nr. 18, Etaj 4,
contact@addenda.ro
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