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Dr. Chen® Men’s Formula®

יתרונות	
תומכת בתפקוד תקין של     •

בלוטת הערמונית ושל דרכי    
השתן  

הרכב מיוחד כדי להבטיח     •
ספיגה מירבית ויעילות מירבית  

עוזר לשמור על ליבידו פעיל  •

לבטחון	עצמי	ולרווחה	אישית
הפורמולה הייחודית נועדה לספק לגברים בוגרים דרך בטוחה וטבעית לחלוטין לשמור 

על תפקוד תקין של בלוטת הערמונית )פרוסטטה( ודרכי השתן, היבט חיוני לרווחתו 
האישית של כל גבר. הפורמולה, המכילה תערובת בלעדית של מרכיבים, לרבות פרי 

הדקל ננסי, אינה מכילה הורמונים, כימיקלים ותוספים מלאכותיים.

פילוסופיית	ההתחדשות
חברות רבות מצהירות כי רכיב "קסם" אחד יכול לרפא מחלות למיניהן. במציאות, לא 
קיים רכיב יחיד אחד שיספק פתרון -  למעשה, עלול להיווצר חוסר איזון שאינו בריא. 

  Dr. Chen® בהתבסס על פילוסופיית ההתחדשות של סאנריידר, הפורמולה לגבר של
משתמשת במבחר צמחים בעלי תועלות שונות, אשר יוצרים ביניהם פעילות-גומלין 

סינרגטית, וזאת כדי לתמוך בתפקוד תקין של בלוטת הערמונית ודרכי השתן אצל גברים. 

רכיבים	בזרקור
דקל ננסי

 ,)Serenoa repens( תמצית המופקת מפירותיו הסגולים כהים של צמח הדקל הננסי
עשויה להקל על קושי במתן שתן ועל מתן שתן תכוף.

לוטאין
הלוטאין נמצא בנסיוב הדם, ועשויות להיות לו השפעות נוגדות-חמצון אשר תומכות 

בפעילות תקינה של מערכת הלב-ריאה. נוגדי-חמצון כמו לוטאין יכולים לסייע במניעה 
של חמצון שומנים וכולסטרול בדם, ובכך למנוע את הסתיידות העורקים. 

ליקופן
נוגד-חמצון זה קיים בפירות וירקות אדומים וורודים, והוכח כי יש לו השפעות מיטיבות 

על בלוטת הערמונית, הלב, לחץ הדם, בריאות העצמות ועוד. 

שאלות	נפוצות
מהן הבעיות שעלולות להיווצר בבלוטת הערמונית? ש:  

הפרוסטטה היא בלוטה בגודל אגוז אצל גברים. אבל עם הגיל, הבלוטה גדלה   ת:   
וזה עלול לגרום לבעיות. אצל גברים מעל גיל 50, הבעיה הנפוצה ביותר    

בפרוסטטה היא הגדלה שפירה של בלוטת הערמונית. זה מונע משתן לזרום    
בקלות מהשלפוחית אל מחוץ לגוף. אף כי מצב זה הוא שפיר  - הוא פוגע    

בשינה ועלול לגרום גם לבעיות רציניות המחייבות טיפול.   
מדוע כדאי לבחור בנוסחה לגבר ®Dr. Chen לתמיכה בתפקוד תקין של   ש:  

הערמונית?  
מרבית המותגים האחרים אשר טוענים כי הם תומכים בתפקוד תקין של   ת:  
הערמונית משתמשים במרכיב אחד בלבד, אבל הפורמולה לגבר של    
®Dr. Chen משתמשת בצמחים מועילים רבים, לצורך השגת אפקט     

סינרגטי. נוסחה מתקדמת זו מאפשרת לגברים להנות משנת לילה טובה מבלי    
לסבול מההפרעה הכרוכה בהשתנה תכופה. הנוסחה מורכבת מתערובת    

מדויקת של חומצות שומן של דקל ננסי ומנוגדי-חמצון טבעיים, כמו לוטאין    
וליקופן. המרכיבים הטבעיים שולבו בקפידה כדי להשיג בטיחות מוחלטת וריכוז    

גבוה במיוחד למען יעילות מירבית.  

המלצות
כמוסה אחת פעמיים ביום.

®Dr. Chenדף מוצר - פורמולה לגבר

נוסחה	מבוססת	על	
מומחיות	הבעלים

ייצור	עצמאי

מכיל	רכיבים	טבעיים	


