Dane aktualne na dzień: 07-12-2019 16:14

Link do produktu: http://www.biogenix.pl/biogenix-testovarin-90-kaps-daa-90-kaps-p-48.html

BIOGENIX TESTOVARin 90
kaps. + DAA 90 kaps
Cena

115,00 zł

Cena poprzednia

90,00 zł

Opis produktu
Bezprecedensowy w swym działaniu Testovarin? - najmocniejszy booster testosteronu w końcu trafia na rynek.
Jego mechanizm działania został tak skonstruowany, aby maksymalnie podnosić poziom wolnego, anabolicznego testosteronu
we krwi, przy jednocześnie zmniejszonej wartości konwersji tego hormonu do metabolitów. Synergizm wszystkich składników
aktywnych jest bazą merytoryczna i funkcjonalną Testovarinu.
? KSM-66 ? przełom w ?boosterach testosteronu? w dawce klinicznej!
KSM-66 to opatentowany, standaryzowany ekstrakt ashwagandhy, który:
? zwiększa poziom LH i testosteronu, poprawia również parametry nasienia
? zwiększa ilość beztłuszczowej masy mięśniowej i przyspiesza regenerację powysiłkową
? obniża poziom kortyzolu i stresu
? Ekstrakt z Nigella sativa zwiększa poziom testosteronu
? Ekstrakt z nasion granatu działa jak inhibitor aromatazy
? Ekstrakt z palmy sabal i pokrzywy chronią Twoją prostatę przed DHT
? Ekstrakt z korzenia maca = wysoka sprawność seksualna
? Doskonale przyswajalny cynk z chelatu aminokwasowego (bisglicynianu) Albion? - przyczynia się do
utrzymania prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.
Testovarin? ? niezastąpiony w terapii pocyklowej (posterydowej)

Skład
Informacja żywieniowa

1 kapsułka

3 kapsułki

Ekstrakt ashwagandy (Withania somnifera L.)
KSM-66
(5% witanolidów)
Ekstrakt z czarnuszki siewnej (Nigella sativa
L.)
(5% flawonoidów)
Ekstrakt pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica
L.)
Ekstrakt z nasion granatu (Punica granatum
L.)
(70% kwas elagowy)
Ekstrakt z owoców palmy sabal (Serenoa
repens),
(45% kwasy tłuszczowe)
Ekstrakt z korzenia Maca (Lepidium meyenii
Walp.)
Cynk (Albion?)

225 mg

675 mg

100 mg

300 mg

100 mg

300 mg

50 mg

150 mg

50 mg

150 mg

50 mg

150 mg
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3,3 mg (33%*) 10 mg (100%*)

Magnez
Witamina B6

31,2 mg
93,6 mg (25%*)
(8,3%*)
0,7 mg (50%*) 2,1 mg (150%*)

Dawkowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka 3 razy dziennie w trakcie posiłku, popijając dużą ilością wody.
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