Productfiche

Dr. Chen® Men’s Formula®
VOOR ZELFVERTROUWEN EN WELZIJN
Deze unieke formule biedt rijpere mannen een veilige, volledig natuurlijke manier om de
prostaat en urinewegen gezond te houden, een essentieel aspect van het welzijn en
de gezondheid van elke man. De formule is gemaakt van een gepatenteerde mix
van ingrediënten, waaronder de vrucht van de zegepalm, en er zitten geen
hormonen, chemicaliën en synthetische additieven in.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
Veel bedrijven beweren dat een "wonderingrediënt" aandoeningen kan verhelpen. De
waarheid is dat één soort ingrediënt geen oplossing kan bieden, maar wel tot een
ongezond gebrek aan balans kan leiden. Dr. Chen® Men's Formula® is gebaseerd op de
Philosophy of Regeneration® van Sunrider en bevat een selecte reeks kruiden met een
gunstige werking die op synergistische wijze onderling samenwerken in het lichaam van
de man voor een gezonde prostaat en urinewegen.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
ZEGEPALM

Zegepalmextract (Serenoa repens) wordt afgeleid van de diep paarse bessen van de
zegepalm. Dit ingrediënt helpt personen die moeilijk kunnen plassen of juist te vaak
moeten plassen.

LUTEÏNE

Luteïne is aanwezig in het bloedserum, waar het een antioxiderende werking heeft
die de cardiovasculaire gezondheid ten goede komt. Antioxidanten als luteïne helpen
de peroxidatie van vetten en cholesterol in het bloed te voorkomen, waardoor er zich
minder plaque opbouwt in de slagaders.

LYCOPEEN

Deze antioxidant zit in rode en roze groente en fruit en is onder andere goed voor de
prostaat, het hart, de bloeddruk en gezonde botten.

FAQS
FORMULE GEBASEERD OP DE
EXPERTISE VAN DE EIGENAAR
IN EIGEN BEHEER VERVAARDIGD

GEMAAKT VAN NATUURLIJKE
INGREDIËNTEN

V: Wat zijn prostaatproblemen?
A: De prostaat is een klier ter grootte van een walnoot in het lichaam van de man. De
prostaat wordt door de jaren heen echter steeds iets groter, en dat kan tot problemen
leiden.Bij mannen boven de 50 is de prostaatziekte die het meest voorkomt goedaardige
prostaathyperplasie (BPH). Deze aandoening verhindert dat urine soepel van de blaas naar
buiten kan stromen. Het is een goedaardige aandoening, maar zorgt wel voor
slaapproblemen en andere ernstige problemen die mogelijk moeten worden behandeld.
V: Waarom zou ik Dr. Chen® Men's Formula® kiezen voor een gezonde prostaat?
A: De meeste merken beweren dat zij de gezondheid van de prostaat kunnen
bevorderen met slechts één

AANBEVELING
Neem driemaal per dag naar wens één of twee capsules.

VOORDELEN
• ondersteunt de prostaat en
urinewegen van rijpere mannen
• speciale formule voor maximale
absorptie en effectiviteit
• draagt bij aan een actief libido
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