ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
(ЛИСТОК-ВКЛАДИШ)
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

АДРІУС
Склад:
1 капсула містить:
Екстракт плодів якірців сланких
(Tribulus terrestris) – 250 mg (мг);
Екстракт коренів і листя вітанії снодійної
(Withania somnifera) – 100 mg (мг);
Екстракт плодів бобів оксамитових
(Mucuna pruriens) – 90 mg (мг);
Екстракт кореня спаржі гроновидної (Asparagus
adscendens) – 80 mg (мг);
Апілак (Royal jelly) – 10 mg (мг);
Йохімбіну гідрохлориду (Yohimbine
HCl USP) – 2,5 mg (мг).
Допоміжні речовини: носій етилцелюлоза, загущувач полівінілпіролідон (PVP K30), антиспікаючий агент тальк, консервант бензоат натрію.
Капсула: желюючий агент желатин, вода очищена, барвник понсо 4R (E 124), барвник синій
патентований (Е 131), барвник титану діоксид,
барвник кармоїзин (Е 122), барвник флоксин В,
консерванти метилпарабен та пропилпарабен,
консервант лаурисульфат натрію.
Містить барвники Е 124, Е 122, які можуть мати
шкідливий вплив на активність та увагу дітей.
Властивості компонентів:
Адріус® містить ретельно підібраний збалансований склад лікарських рослин, які комплексно
впливають на стан та функції статевої системи
чоловіків.

®

Корінь і листя вітанії снодійної. Вітанія відома як одна з найбільш активних афродизіаків.
Вітанія підсилює синтез тестостерону та покращує сперматогенез. Проявляє виражені антистресові властивості. Крім того, рослина має
протизапальні, антиоксидантні, імуностимулюючі, кардіопротекторні, антипроліферативні
властивості.
Екстракт плодів бобів оксамитових проявляє широкий спектр властивостей: антиоксидантні, протизапальні, нейропротекторні, антибактеріальні. Використовують як афродизіак.
Сприяє підвищенню рівня тестостерону, покращенню утворення та якості сперми.
Екстракт кореня спаржі гроновидної використовують як афродизіак та при різних еректильних розладах, таких як недостатність ерекції, передчасна еякуляція, відсутність статевого
потягу. Завдяки наявності сапонінів, спаржа
проявляє виражені адаптогенні та загальнозміцнюючі властивості.
Екстракт плодів якірців сланких має загальнотонізуючу дію, підвищує статевий потяг та рівень тестостерону, покращує роботу сечовидільної системи. Екстракт якірців має стимулюючий
вплив на еректильну функцію та сперматогенез.
Крім того, якірці сланкі проявляють антибактеріальну, протизапальну, антихолестеринемічну,
антигіпертензивну та діуретичну дію.

Йохімбіну гідрохлорид – алкалоїд з
кори дерева Corynanthe Yohimbe, що росте в Західній Африці. Селективний антагоніст
α2-адренорецепторів. Більш ніж 100 років застосовується як афродизіак та при еректильній
дисфункції. Ефективний як при органічних, так і
при психогенних формах еректильної дисфункції.
Апілак, або так зване бджолине маточне молочко, являє собою секрет, який виробляється
алотрофічними залозами робочих бджіл. Містить білки, амінокислоти, полісахариди, мікроелементи, ліпіди, ферменти, вітаміни групи В
(пантотенова кислота, піридоксин) аскорбінову
кислоту. Покращує імунітет, стимулює обмін речовин, сприяє швидкому відновленню в період
фізичних навантажень, зменшує втомлюваність
і роздратованість, зменшує прояви синдрому
хронічної втоми.
Вплив на статеву функцію чоловіків характеризується підвищенням статевого потягу, рівня
тестостерону та покращенню рухливості сперматозоїдів.
Рекомендації до споживання. Адріус® може
бути рекомендований як джерело біологічно
активних речовин рослинного походження з
метою нормалізації функціонування репродуктивної системи чоловіків. Сприяє підвищенню
фізичної витривалості, покращенню еректильної функції та сперматогенезу.

Попередження: не перевищувати зазначену
рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як
заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання: діти, індивідуальна чутливість до компонентів.
Термін придатності: 3 роки від дати виробництва.
Умови зберігання: зберігати в сухому, захищеному від світла місці за температури не вище
ніж 25 С̊ .
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Форма випуску: капсули по 30 штук в упаковці.
на 1 капсулу (порцію)
на 100 g (г)
Енергетична цінність (калорійність) продукту:
3,5178 kJ (кДж)
1469,68 kJ (кДж)
351,60 kcal (ккал)
0,8416 kcal (ккал)
Поживна (харчова) цінність продукту:
білків
0,0488 g (г)
15,00 g (г)
жирів
0 g (г)
0,40 g (г)
вуглеводів
0,1616 g (г)
72,00 g (г)
Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому згідно
р. «Спосіб вживання» необхідні дані помножити відповідно дозуванню.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
Без ГМО.

Спосіб вживання: дорослим по 1-2 капсули
1-2 рази на добу після їжі, запити водою.

Виробник: Ананта Медікеар Лімітед,
юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл,
Сетор-3, Рохіні, Нью Делі-110085, Індія,
тел. + 91 114 70 50 531.
Фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал
Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.

Термін вживання: 30-45 днів, в подальшому
термін вживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Імпортер/Організація, що приймає претензії від
споживача: ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків,
вул. Іскринська, буд. 37, тел./факс: +38 (057) 7660744.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

