
36. Prelox
Korte productomschrijving :
Prelox is een gekend supplement bij mannen, vooral bij die van middelbare leeftijd en 
ouder. Het actieve bestanddeel in Pycnogenol draagt bij tot het behoud van een goede 
doorstroming. Één van de zaken die grotendeels afhankelijk is van voldoende 
bloedtoevoer is de mogelijkheid om een erectie te verkrijgen en te behouden.

Beschikbare doosjes : 
60 comp
CNK : 2381-192

Het populaire mannensupplement

Prelox is een klinisch getest voedingssupplement voor mannen. Het is een combinatie van 
natuurlijke ingrediënten: L-arginine aspartaat, taurine en Pycnogenol. Pycnogenol is het 
gepatenteerde extract gemaakt van de schors van de Franse zeeden (Pinus pinaster). 
Pycnogenol is een gepatenteerd wateroplosbaar ingrediënt met een hoge biologische 
beschikbaarheid, en uitsluitend afkomstig van een schorsextract van de Franse zeeden 
(een bron van procyanidinen). Pycnogenol is grondig onderzocht waardoor dit ingrediënt 
met een gerust gevoel kan gebruikt worden. L-arginine en taurine zijn aminozuren. L-
arginine is een essentieel aminozuur dat ook in heel wat voeding wordt teruggevonden, 
maar onder bepaalde omstandigheden kan een verhoogde inname via een supplement 
nuttig zijn. Taurine is een niet-essentieel aminozuur, wat betekent dat het onder normale 
omstandigheden door het lichaam kan worden aangemaakt.

Het Prelox supplement is populair bij mannen, voornamelijk bij mannen op middelbare 
leeftijd en ouder. Pycnogenol, het Franse zeeden extract, draagt namelijk bij tot het 
behoud van een goede bloedcirculatie. Een goede doorbloeding in alle delen van het 
lichaam is van belang voor de normale gezondheid, het normaal welzijn en verschillende 
lichaamsfuncties.

2  tabletten 
bevatten:    

L-arginine-L- aspartaat   1400 mg
Taurine   100 mg
Pycnogenol   40 mg

Productinfo
Gebruik:
De eerste 2 weken: twee keer 2 tabletten per dag
Daarna t1 tot 2 tabletten per dag, tenzij anders geadviseerd.
Bij voorkeur tijdens/na de maaltijd in z'n geheel innemen.



Houd u aan de aanbevolen dagelijkse dosering.

Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Voor het 
behoud van een goede gezondheid is een gezonde levensstijl en een gevarieerde, 
evenwichtige voeding van belang.

Ingrediënten:
samenstelling per 2 tabletten :

L-arginine-L-aspartaat (1400 mg), vulstof : microkristallijne cellulose, taurine (100 mg), 
antiklontermiddelen : siliciumdioxyde, glycerildibehenaat, vernet, 
natriumcarboxymethylcellulose, magnesiumstearaat, zedenschorsextract (Pinus pinaster , 
Pycnogenol®) (40 mg); glansmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose, polydextrose, talk, 
malthodextrine, middellange-ketenvetzuren; kleurstoffen : titaandioxide, briljantblauw 
FCF, indigokarmijn, allurarood AC

Bewaren:
Donker, droog en op kamertemperatuur (15°-25°C) bewaren.
Buiten bereik van jonge kinderen houden.
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