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Natures Aid 
Active Man 
Maisto papildas. Aktyviam vyrui ir seksualinei sveikatai. 
60 tablečių 
Grynasis kiekis: 76 g. 
 
Be dirbtinių skonio stipriklių, dažiklių, konservantų. 
Be laktozės. 
Be mielių. 
Be glitimo.  
Tinka vegetarams. 
 
Ženšenis padeda palaikyti:  
- normalią kraujotaką, kuri yra susijusi su smegenų veikla ir reaktyvumu. 
- energiją ir gyvybingumą, normalią organizmo būklę nuovargio metu, fizinį ir protinį 
darbingumą, ištvermę. 
- seksualinį pajėgumą. 
Cinkas padeda palaikyti: 
- normalią imuninės sistemos veiklą; 
- normalią testosterono koncentraciją kraujyje; 
- normalų vaisingumą ir reprodukciją; 
- normalią angliavandenių, riebalų rūgščių apykaitą, baltymų sintezę; 
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. 
 
Sudedamosios dalys. L-arginino hidrochloridas, lipnumą reguliuojančios medžiagos: 
mikrokristalinė celiuliozė, lipnumą reguliuojanti medžiaga dikalcio fosfatas; plačiosios 
turneros (Turnera diffusa) lapų ekstrakto kompleksas (plačiosios turneros lapų 
ekstraktas, tirštikliai: akacijų derva, celiuliozė), cinko pikolinatas, lipnumą reguliuojanti 
medžiaga silicio dioksidas, kininio ženšenio (Panax ginseng) ekstrakto kompleksas 
(kininio ženšenio ekstraktas, maltodekstrinas), tabletės apvalkalas (tirštiklis natrio 
karboksimetilceliuliozė, gliukozė, dekstrozės monohidratas, emulsiklis lecitinas iš sojų, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga natrio citratas), lipnumą reguliuojanti medžiaga 
augalinės kilmės riebalų rūgščių magnio druskos, peruvinės pipirnės (Lepidium meyenii) 
šaknų ekstrakto kompleksas (peruvinės pipirnės šaknų ekstraktas, maltodekstrinas). 
 

 3 tabletėse 

L- argininas 1500 mg 

Kininio ženšenio šaknų ekstraktas: 
- kas atitinka 900 mg džiovintų 

šaknų, kuriose 24 mg ginsenozidų 

60 mg 

Plačiosios turneros (damiana) lapų 
ekstraktas: 
- atitinka džiovintų lapų 450 mg 

90 mg 

Peruvinės pipirnės (maka) šaknų 
ekstraktas  
- atitinka džiovintų šaknų 500 mg 

25 mg 

Cinkas 15 mg (150 % RMV*) 

*RMV- referencinė maistinė vertė.  
 
Vartojimas. Suaugusiesiems ir vaikams nuo 16 metų vartoti 1 valandą prieš aktyvią 
veiklą po 3 tabletes į tuščią skrandį. 



Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas 
kaip maisto pakaitalas. Tiems, kurie vartoja receptinius vaistus ar turi ypatingų 
medicininių būklių, pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku prieš vartojimą. Nevartoti, 
jeigu pakuotės sandarumas yra pažeistas. 
 
Laikymas. Vaikams nepasiekiamoje, sausoje, vėsioje vietoje. 
 
Geriausias iki ... (pabaigos)/ Partijos Nr.: žr. ant pakuotės apačios. 
 
Gamintojas: Natures Aid Ltd, Preston, PR4 2DQ, Jungtinė Karalystė. 
 
Platintojas: UAB „STADA Baltics“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva. El. 
paštas: stada.baltics@stada.com. 


