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TAUROS   

Kapsle s dvousložkovou formulí pro muž-
skou plodnost 

Doplněk stravy s L-argininem, taurinem, 
vitaminy, stopovými prvky, vysoce nenasy-
cenými mastnými kyselinami, fosfolipidy  
a koncentrátem z kobylího mléka  

Obj. číslo:  150240 

Obsah: 240 kapslí (180 MVM*+ 60 PFS* kapslí) 

30 denních dávek po 6 MVM* a 2 PFS* kapslích  

*MVM = multivitaminy a minerály 
*PFS = fosfolipidy a mastné kyseliny 

Kapsle TAUROS  

podporují 

zachování normální hladiny testosteronu 

Tvorba tělu vlastního testosteronu je proces probíha-
jící v několika stupních a závisí na přítomnosti do-
statečného množství určitých stopových prvků. 
Například stopový prvek zinek mimo jiné přispívá 
k udržení normální hladiny testosteronu v krvi.  
Na regulaci činnosti hormonů se rovněž podílí vita-
min B6. 

normální tvorbu spermií 

Pružnost a pohyblivost spermií závisí mimo jiné na 
dostatečném zásobení organismu vysoce nenasyce-
nými mastnými kyselinami. Kapsle TAUROS obsa-
hují vysoce nenasycené mastné kyseliny z přírodní-
ho lněného oleje a fosfolipidy ze sójového lecitinu. 
Kromě toho přispívá stopový prvek selen k normální 
tvorbě spermií.  

Důležitou roli v tvorbě spermií sehrávají také proce-
sy dělení a specializace buněk. Hořčík, železo, zinek 
a vitaminy D, folát a B12 pak plní důležitou funkci 
při dělení buněk, vitamin A (z beta karotenu) při 
specializaci buněk.  

normální plodnost a reprodukci 

Mužská fertilita mimo jiné závisí také na každoden-
ním zásobení mužského organismu makroskopický-
mi a stopovými prvky. Projevem mužské fertility  
je především libido a počet, pohyblivost a pružnost 
spermií. L-arginin má pozitivní vliv na libido. Sto-
pový prvek zinek přispívá k normální plodnosti  
a normální reprodukci.  

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

L-arginin 1 000 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 pantotenová (B5) 15 mg 250 

Železo 7 mg 50 

Beta karoten 4,8 mg * 

Vitamin B2 (Riboflavin) 3,5 mg 250 

Vitamin B6 (Pyridoxol) 3,5 mg 250 

Vitamin B1 (Thiamin) 2,8 mg 250 

Mangan 1 mg    50 

Kyselina listová (B9) 500 µg  250 

Měď 250 µg    25 

Biotin (B7) 125 µg   250 

Vitamin K 75 µg   100 

Selen 55 µg    100 

Molybden 50 µg    100 

Vitamin D3 10 µg   200 

Vitamin B12 (Kobalamin) 6,3 µg   250 

Neobsahuje lepek ani laktózu, rostlinné pouzdro kapslí 
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Doporučené denní dávkování pro dospělé: 

Chtěli jsme tyto důležité stopové prvky poskytnout 
v dávkování, které odpovídá potřebám. Proto jsme 
je zapracovali do dvou různých kategorií kapslí, 
které se užívají v průběhu celého dne.  

Kapsle Tauros MVM*: 

Užíváme ráno, v poledne a večer bezprostředně 
před jídlem vždy po 2 kapslích a dostatečně je 
zapíjíme.  

Kapsle Tauros PFS*: 

Užíváme ráno a večer vždy po 1 kapsli společně  
s kapslemi MVM* a dostatečně je zapíjíme. 

% DDD Denní dávka (2 kapsle Tauros PFS*) obsahuje:  

Lněný olej       1 000 mg * 

   obsahuje alfa-linolenovou kyselinu  383 mg * 

Lecitin (sojový lecitin, rostlinný olej)   500 mg  * 

   obsahuje fosfolipidy 150 mg * 

Koncentrát z kobylího mléka 500 mg  * 

Neobsahuje lepek   

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena   
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