
Blue - doplňek stravy pro muže (Chlorella, tribulus terrestris) 

90 tobolek - regenerace organismu muže, zlepšení sexuální aktivity 

Kompletní specifikace 

 

Čistě přírodní produkt. Vyrobeno pod farmaceutickým dohledem. 

 

Účinky a účel použití 

napomáhá regeneraci organismu muže 

vhodný pro regulaci tělesné hmotnosti 

přispívá k ochraně před škodlivými radikály 

pomáhá zlepšovat sexuální aktivitu 

příznivě ovlivňuje spermatogenezi (pohyblivost a tvorbu spermií) 

 

Výrobek je určen pro 

aktivní muže, kteří rádi pečují o své tělo 

muže, kteří chtějí vypadat a cítit se lépe 

muže, kteří chtějí prožívat harmonický život 

 

Charakteristika 

 

Výrobek Euniké blue je komplex přírodních látek, který příznivě přispívá k regulaci tělesné hmotnosti a zároveň 

podporuje mužskou potenci. Chlorela obsahuje navíc vysoké procento tzv. Chlorella růstového faktoru, kterému se 

připisují významné regenerační účinky organismu. 

 

Kombinace L-Argininu spolu s extraktem z Tribullus terestris pozitivně ovlivňuje mužskou plodnost. Účinné látky 

zároveň zlepšují prokrvení svalů a tkání, což má vliv i na podporu erekce a sexuální výkonnost u mužů. 

 

L-Arginin je přirozená aminokyselina. Vytváří se fermentačním procesem, kterým se odděluje arginin z proteinů. Z 

řady experimentálních poznatků vyplývá racionálnost doplňkového perorálního podávání argininu. Neméně 

významná je také stimulace spermatogeneze, což je velice cenné v době, kdy se kvalita mužských spermií a jejich 

schopnost oplodnit vajíčko prokazatelně mezigeneračně snižuje. 

 



Je důležitou látkou pro zachování správné činnosti srdce. Přídavky argininu dokázaly mírně snížit zvýšený krevní tlak 

zvýšenou syntézou oxidu dusnatého, který způsobuje relaxaci hladkého svalstva a cév a tím zlepšuje prokrvení a 

snižuje krevní tlak. 

 

Arginin zlepšuje imunitu a regeneruje organismus. 

L-Arginin 

 

Je takzvaná semi-esenciální aminokyselina. Arginin urychluje obnovu buněk a obnovuje pružnost cév. Slouží jako 

transportní medium pro esenciální dusík. Vyšší lokální koncentrace oxidu dusnatého následně vede k dalším 

účinkům, k rostažení cév (vazodilatační efekt), ke zpomalení růstu nádorových buněk a bakterií. 

 

Vyšší obsah oxidu dusnatého způsobuje dokonalé prokrvení svalů (včetně pohlavních), zlepšení erektivní schopnosti 

a sexuálního prožitku, zlepšuje zásobování srdce a mozku kyslíkem, zvyšuje tok krve ve svalech. V poslední době se 

arginin v podobě doplňkové výživy dostává do popředí zájmu nejen sportovců pro urychlení tvorby svalů, regenerace 

a zlepšení sportovních výkonů, ale stále častěji je užíván i běžnou populací. 

Tribulus terrestris – kotvičník zemní (kotvičník pozemní) 

 

Je jednoletá, 10 až 50 cm dlouhá bylina. V poslední době je kotvičník populární zejména jako afrodiziakum. U mužů 

zvyšuje hladinu mužského pohlavního hormonu testosteronu až o 30 %, což by se mělo projevit významným 

vzrůstem sexuálního libida. Dalšími důsledky tohoto působení by u mužů mohlo být celkové snížení pocitu vnitřního 

neklidu a nárůst svalové hmoty. 

 

Složení v jedné tobolce 

 

Aktivní látky mg/1 tobolku 

L-Arginin HCl 50,00 

Tribullus terestris extrakt 96,00 

Chlorella sp. 150,00 

 

Dávkování 

 

Tři tobolky denně. 

 

 



Skladování 

 

Při pokojové teplotě 15–25 °C, na suchém a tmavém místě. Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobek není určen pro děti 

do 3 let. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy. Použitelnost 2 

roky. 

 

Hmotnost obsahu 

 

(90 tobolek) 27,0 g. 


