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ARGININ PLUS 

Kapsle s dvousložkovou formulí pro muž-
skou plodnost a hormonální rovnováhu  

Doplněk stravy s L-Argininem, antio-
xidanty, stopovými prvky a vysoce kvalit-
ními omega-3 mastnými kyselinami 
z mikrořas  

k normální tvorbě spermií 

Elasticita a pohyblivost mužských spermií závisí mi-
mo jiné na dostatečném přísunu vysoce nenasyce-
ných mastných kyselin. Kapsle ARGININ PLUS ob-
sahují vysoce nenasycené mastné kyseliny z přírod-
ního oleje z řas. Kromě toho stopový prvek selen 
přispívá k normální tvorbě spermií. Při tvorbě sper-
mií hraje důležitou roli buněčné dělení a buněčné 
specializace. Hořčík, železo, zinek a vitaminy D3, 
folát a B12 mají důležitou funkci při dělení buněk, 
vitamin A (z beta karotenu) při specializaci buněk. 

Obj. číslo:  150240 

Obsah: 210 kapslí (180 MVM*+ 30 OPV* kapslí) 

30 denních dávek po 6 MVM* a 1 OPV* kapslích  

*MVM = multivitaminy a minerály 
*OPV = Omega Plus Vegan  

Kapsle ARGININ PLUS přispívají 

k normální plodnosti a reprodukci 

Mužská fertilita mimo jiné závisí také na každo-
denním zásobení mužského organismu makrosko-
pickými a stopovými prvky. Projevem mužské 
fertility je především libido a počet, pohyblivost a 
pružnost spermií. L-arginin má pozitivní vliv na 
libido. L-arginin hraje důležitou roli při rozšiřování 
cév a zajišťuje tak dobrý krevní oběh. Stopový 
prvek zinek přispívá k normální plodnosti a nor-
mální reprodukci.  

k udržení normální hladiny testosteronu 

Tvorba tělu vlastního testosteronu je proces probí-
hající v několika stupních a závisí na přítomnosti 
dostatečného množství určitých stopových prvků. 
Např. stopový prvek zinek mimo jiné přispívá k 
udržení normální hladiny testosteronu v krvi. Na 
regulaci činnosti hormonů se rovněž podílí vitamin 
B6. 

Denní dávka (6 kapslí MVM*) obsahuje:  % DDD 

L-arginin  1000 mg  

Hydrogenkarbonát 391 mg  

Vitamin C 160 mg 200 

Hořčík  102 mg 27 

Inositol 100 mg  

Taurin 100 mg  

Vitamin E 100 mg 833 

Niacin (B3) 40 mg 250 

Zinek 30 mg 300 

Kyselina pantothenová (B5) 15 mg 250 

Železo 7 mg 50 

Beta karoten 4,8 mg  

Vitamin B2 3,5 mg 250 

Vitamin B1 2,8 mg 250 

Mangan 1 mg 50 

Kyselina listová (B9) 500 µg 250 

Měď 0,25 mg 25 

Biotin (B7) 125 µg 250 

Selen 55 µg 100 

Molybden 50 µg 100 

Vitamin K1 37,5 µg   50 

Vitamin K2 37,5 µg   50 

Vitamin D3  10 µg 200 

Vitamin B12 6,3 µg 250 

Vitamin B6 3,5 µg 250 

Neobsahuje lepek ani laktózu, vhodné pro diabetiky  
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Doporučené denní dávkování: 

Kapsle ARGININ Plus MVM* 

Ráno, v poledne a večer užívejte po 2 kapslích  
s jídlem a zapijte dostatečným množstvím tekutiny. 

Současné užívání antikoagulačních prostředků 
(typu kumarinu) je možné pouze po dohodě 
s ošetřujícím lékařem. 

Kapsle ARGININ PLUS OPV*  

Užívejte 1 kapsli během dne s jídlem a zapijte 
dostatečným množstvím tekutiny. 

% 
DDD 

Denní dávka (1 kapsle OPV*) obsahuje:  

Olej z řas  1 000 mg * 

   obsahuje omega-3 mastné kyseliny   

   kyselina eikosapentaenová (EPA) 300 mg  * 

   kyselina dokosahexaenová (DHA) 150 mg * 

Vitamin E 20 mg 166,7 

Neobsahuje lepek ani laktózu, vhodné pro diabetiky  

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena   
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