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Ensimmäinen maailmassa!
Lady Prelox® on ensimmäinen tuote maailmassa, joka tarjoaa
tieteeseen perustuvaa luonnollista tukea erityisesti naisille.
Tämä päivittäiseen käyttöön tarkoitettu patentoitu valmiste
sisältää luonnollisia, synergiassa vaikuttavia aineita.
Kuinka käyttää LadyPreloxia®
Suositeltava vuorokausiannos on 2 tablettia päivittäin mieluiten ruokailun yhteydessä. Katso pakkauksesta lisätietoa.
Sopii vegaaneille.
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Luonnollisista ainesosista, tieteen
myötävaikutuksella.
Tunne itsesi halukkaammaksi.
Lady Prelox® päivittäiseen käyttöön, on osa Pharma Nordin
korkealaatuista vitamiini- ja kivennäisaine -tuotesarjaa.

Puhutaan seksistä
Elämässä on joskus hetkiä, jolloin naiset voivat tuntea halun,
mielihyvän ja seksuaalisen hyvinvoinnin puutetta. Voimme
olla tyytymättömiä seksielämäämme monesta syystä.

Ruusunmarjoja

Nykyaikainen elämäntyyli voi asettaa naisille suuria paineita.
Stressaava työ, hektinen sosiaalinen elämä, terveysongelmat ja perheen perustaminen ovat vain joitakin syitä, jotka
saattavat estää meitä saamasta sellaista seksielämää kuin
haluaisimme.
Itse asiassa, elämässämme on niin paljon erilaisia asioita,
jotka vaikuttavat seksuaaliseen hyvinvointiimme, että ei ole
ollenkaan yllätys yhä useampien naisten etsivän jotakin apua.
Lady Prelox® on kehitetty, jotta naiset voisivat tuntea itsensä
seksikkäämmäksi. Lady Prelox® on ravintolisä, joka on vuosien tieteellisten tutkimuksen tulos ja sisältää patentoidun
koostumuksen ainesosia. Se on kliinisesti testattu yli 200 eri
ikäisellä naisella.

Luonnolliset ainesosat
Lady Prelox® sisältää korkealaatuisia luonnollisia ainesosia,
jotka ovat tieteellisesti tutkittuja.
Rosvita®
Rosvita® on patentoitu tavaramerkki ruusunmarjauutetta,
jota saadaan villin ruusunmarjan kukista ja hedelmistä. Se
sisältää C-vitamiinia, joka edistää normaaleja psykologisia toimintoja sekä auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta.
L-arginiini
L-arginiini on aminohappo, joka on tärkeässä roolissa typpioksidiin liittyvissä kehon toiminnoissa.
L-sitrulliini
L-sitrulliini on luonnossa esiintyvä aminohappo. Kehomme
muuttaa L-sitrulliinia toiseksi aminohapoksi, L-arginiiniksi,
sekä typpioksidiksi.

Mitä naiset sanovat...
Kahden lapsen ja kokopäivätyön kanssa en
“enää
halunnut miestäni... nyt

tunnen itseni seksikkääksi ja kestävämmäksi

“

Innostuneisuuteni oli mennyttä
kauan aikaa, mutta nyt se on tulossa takaisin

”

Pycnogenol®
Pycnogenol® on kasviperäinen aine ranskalaisen rannikkomännyn kuoriuutteesta, joka
on tunnettu sen antioksidatiivisista vaikutuksista. Sitä on tutkittu 40 vuoden ajan, johon
sisältyy 300 tieteellistä julkaisua, 100 kliinistä
koetta ja 7000 tutkimushenkilöä. Pycnogenolin® on osoitettu
laajentavan ja tukevan terveitä verisuonia, joka edistää parempaa verenkiertoa. Lady Preloxin® kehityksen taustalla oli
naisten mielialaan ja verenkiertoon liittyvä Pycnogenolilla®
tehty tutkimus.

