
VIRIGO

Apresentação
Embalagem de 60 cápsulas

S U P L EM ENTO A L I M E NTA R

Indicações
Estimula a produção de testosterona.
Aumenta o vigor sexual.
Activa o crescimento da massa muscular e diminui a massa
gorda.
Aumenta a capacidade de resistência e garante uma melhor
recuperação ao esforço físico.
Reduz a taxa de colesterol.
Normaliza a pressão arterial

Toma diária recomendada (TDR)
1 Cápsula, 2 vezes por dia, às principais refeições.

Características
Tribulus terrestris
Aumenta em 30% a produção de testosterona (em 5 dias).
Actua sobre a função reprodutora masculina, aumentando a
espermatogénese e a mobilidade dos espermatozóides.
Permite aos desportistas aumentar a sua massa muscular,
assegura uma melhor resistência e uma recuperação mais
rápida ao esforço físico. Estimula a libido masculina e feminina.
Aumenta a taxa deFSH (HormonaFolicoestimulante). Aumenta
a taxa de Oestradiol, reactivando a função ovárica da ovulação,
acção protectora importante contra as litíases urinárias.

L-Arginina
Mantém uma vitalidade sexual constante. Aumenta a massa
muscular nos desportistas, limita a perda de massa muscular
nos doentes hospitalizados ou imobilizados e acelera a
cicatrização.

Zinco
Mineral indispensável a uma boa composição do esperma e
promove a fertilidade masculina.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.
Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime
alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida
saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local
seco e a temperatura inferior a 25°C.
Manter fora da vista e do alcance das crianças.
O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi
estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante
estes períodos não é recomendado.
O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade
ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.

Ingredientes
Por

1 Cápsula % VRN*
TDR

(2cápsulas) % VRN*

Extrato de Tribulus terrestris
(padronizado a 40% de saponinas)

-

300 mg 600 mg

-

- -

100 mg50 mgL-Arginina

30 % 60 %20 mg10 mgCitrato de Zinco (Zn Elemento: 30%)

Antiaglomerantes: Celulose microcristalina, Dióxido de silício.

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 25 de outubro de 2011.

Cápsula: Gelatina, Dióxido de Titânio (Corante).


