BLISSFUL MEN
Univerzální komplex pro zdraví a vitalitu mužů
Blissful Men pomáhá tím, že:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je anti-aging komplex pro muže,
prevence mužské neplodnosti a poruch potence,
udržuje zdraví reprodukčního systému u mužů,
zvyšuje vitalitu a energii,
zvyšuje kvalitu semenné tekutiny a sperma,
pomáhá zvýšit prokrvení penisu,
zlepšuje svalový tonus, doporučené pro sportovce,
oddaluje předčasnou ejakulaci a pomáhá při erektilní dysfunkci,
100% efektivní a bezpečné úplně bez bylinných účinků.

Složení Blissful Men má mnohostranný účinek na mužské tělo. Blissful Men jemně stimuluje syntézu mužského
pohlavního hormonu testosteronu. Testosteron poskytuje zdraví a řádné fungování prakticky všech tělesných
systémů u mužů, podílí se na vývoji mužských pohlavních orgánů, sekundárních pohlavních znaků, reguluje
spermatogenezi a sexuální chování a také má pozitivní účinek na metabolismus.
Sexuální zdraví, vitalita a vytrvalost byly vždy problémem. Je to nedílná součást života a velmi důležitá pro zdravý
stav mysli. Ayurveda definuje sexuální zdraví jako "Stav fyzického, emocionálního, duševního a sociálního
blahobytu souvisejícího se sexualitou; a není to jen o nepřítomnosti sexuálních poruch, jako je erektilní dysfunkce
nebo předčasná ejakulace. "
U 60% mužů po 40 roku dochází k fyziologickému poklesu hladiny tvorby testosteronu (asi o 1-2% ročně), což může po
10-15 letech vést k výraznému deficitu tohoto hormonu. Pravděpodobně nejčasnějším příznakem je zastavení
spontánních ranních erekcí. V tomto případě je důležité obnovit hladinu testosteronu co nejrychleji na normální úroveň,
aby nedošlo k narušení erektilní funkce. Zde může pravidelné podávání Blissful Men pomoci.
Shilajeet neboli himalájské Mumio ve složení Blissful je považováno za přirodní afrodiziakum, které má schopnost
zvyšovat sexuální sílu mužů. Má vynikající omlazující účinek, díky němuž je tělo zdravé a bez nemocí. Ájurvéda
doporučuje Asphaltum punjabinum (Shilajeet) pro všechny typy sexuálních problémů, jako je erektilní dysfunkce,
předčasná ejakulace, slabé sperma, snížení počtu spermií a vylučování spermatu v moči.
Ashwaganda zvaná Indický ženšen má v indické terapii podobné místo jako ženšen v čínské medicíně. Je to nejlepší
omlazující bylina, zejména pro svaly, morek, sperma a pro konstituci Váta. Užívá se na všechny stavy oslabení a tkáňové
nedostatečnosti při chronických nemocech, přepracovanosti, nedostatku spánku nebo nervovým vyčerpáním.
Regeneruje hormonální soustavu a podporuje hojení tkání.

Složení Blissful Men pomáhá připravit se na zdravý a harmonický proces početí, zlepšuje kvalitu a mobilitu
spermií, má obecný zdravotní účinek na reprodukční systém.
Problémy v dospívání: pokud jsou projevy puberty ve zpoždění nebo jsou naopak výrazné (agrese, kožní
problémy spojené se zvýšenou produkci testosteronu), Blissful Men může tento proces upravit do žádoucích
fyziologických mezí.
V období pohlavní dospělosti (od 18 do 50 let) příjem Blissful Men podporuje růst svalové hmoty (při dostatečné
fyzické aktivitě). Výhodou Blissful Men (v porovnání se sportovními doplňky) je jeho 100% přírodní původ,
přirozená harmonizace a vlastní mechanismy zvyšování svalové hmoty u mužů. Nezpůsobuje nežádoucí účinky
spojené s chemickými sportovními stimulátory přítomnými v komerčních prostředcích pro zvýšení svalové hmoty.
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Obsah: Krabička s 60 tabletami o objemu 1000 mg v blistrech po 10 kusech.
Složení: Withania somnifera (Withanie snodárná/Ashwagandha), Tribulus terrestis (Kotvičník zemní/Gokshura),
Pueraria lobata (Puerarie laločnatá/Kudzu), Smilax China L. (Přestup čínský/Chobchini), Asphaltum punjabicum
(Mumio/Shilajeet), Piper cubeba L. (Pepřovník cubéba/Kankol), Terminalia chebula (Vrcholák tříslovinný/Haritaki),
Crocus sativus (Šafrán setý/Kumkum), Zinek 12 mg je ekvivalentem 80% DDD (Doporučené Denní Dávky)
Hlavní byliny:
Withania somnifera (Withánie snodárná/Ashwagandha) – překlad ze Sanskrtu „pach koně“ je
nejlepší omlazující bylina, zejména pro svaly, morek, sperma a pro konstituci Váta. Pomáhá
rozmnožovací, nervové a dýchací soustavě. Její účinky jsou posilující, omlazující, afrodiziakální,
nervinum, sedativní a adstringens. Je indikována při celkové slabosti, sexuální ochablosti, nervové
vyčerpanosti, rekonvalescenci, při problémech stáří, ztrátě paměti, vyhublosti dětí, ztrátě svalové energie,
spermatorea (poluce), přepracovanost, tkáňová nedostatečnost, nespavost, paralýza, skleróza multiplex,
slabozrakost, revmatizmus, kožní choroby, kašel, dechové potíže , anémie, únava, neplodnost a otoky žláz.
Tribulus terrestris (kotvičník zemní/Gokshura) – omlazující tonikum pro ledviny, povzbuzuje
reprodukční soustavu zvětšováním objemu semene. Je omlazující pro kostituci Pita a svým
sedativním působením na nervovou soustavu uklidňuje Vátu. Ve spojení s Ashwagandhou je
účinným omlazujícím prostředkem.
Pueraria lobata (Puerarie laločnatá/Kudzu) pomáhá regenerovat organismus, podporuje
detoxikaci vnitřních orgánů, zvláště jater, pomáhá regulovat trávení, zmírňuje kyselost žaludku
a průjmy, zmírňuje bolesti svalů a hlavy, pozitivně ovlivňuje činnost oběhového systému a
pohybového aparátu, podporuje produkci serotoninu a dopaminu, které posilují nervový systém
a pozitivně ovlivňují emocionální stavy, celkově zlepšuje zdravotní stav a dodává energii. Dodává
tělu fytoestrogeny – látky s podobným, i když slabším účinkem než pohlavní hormony, je také bohatým zdrojem
škrobů a minerálních látek – železo, vápník, sodík.
Smilax China (Přestup čínský/Chobchini) – ve složení Blissful Men se používá jako dobrý čistič
krve, který přispívá k procesu detoxifikace genitourinární sféry. Hojí veškeré infekce a záněty. Při
čistění krve ozdravuje také Ágni (trávicí oheň) a pomáhá rozptýlit nahromaděnou Vátu ve
střevech. Čistící účinek působí také na nervovou soustavu a pomáhá zbavit mysl negativních
emocí.
Asphaltum punjabicum (Mumio/Shilajeet) - hlavní a aktivní složkou Asphaltum punjabinum je
kyselina fulvová (minerální kyselina) v nejvíce přirozené a nejčistší formě, která je považována za
nejsilnější přírodní elektrolyt. Kyselina fulvová je neobvyklou sbírkou hormonů, živin,
antioxidantů, enzymů, aminokyselin. Minerálních doplňky nebudou mít žádný užitek, pokud se
nepřepraví do nitra buněk. K rozšíření buněčných stěn je nutná kyselina fulvová, která tak umožní přenos
minerálních látek skrze silné stěny buněk. Minerály také působí jako katalyzátory při asimilaci
vitaminů. Nedostatečná zásoba minerálů bude znamenat také nedostatek vitamínu. Shilajeet
má kromě minerální kyseliny 85+ minerálů a může je okamžitě dodat do buněk. To může účinně prodloužit
životnost buněk a udržet je zdravé po velmi dlouhou dobu.
Terminalia chebula (Vrcholák tříslovinný/Haritaki) – je jednou z nejvýznamnějších bylin
ájurvédy, pokud ne vůbec nejvýznamnější. Kromě mnoha dalších účinků se ve složení Blissful
Men využívá jejích omlazovacích účinků na Váta a regulaci Kapha. Vyživuje mozek a nervy a
dodává energii (Šivy – čisté vědomí). Podporuje moudrost a inteligenci.

www.ayurmed.store

Crocus sativus (Šafrán setý/Kumkum) – drahý a účinný prostředek na oživení krve, krevního
oběhu a ženské rozmnožovací soustavy a rovněž metabolizmu obecně. Výborně reguluje Pitta,
silný stimulans a afrodiziakum (zejména pro ženy). Pozitivně posiluje účinek jiných bylin a
podporuje růst tkání v pohlavních orgánech a v celém organizmu. Jeho vlastnost je sattvická a
dává energii lásce, oddanosti a soucitu.
Piper cubeba L. (Pepřovník cubéba/Kankol) – zlepšuje prožitek ze sexu. Kyselina kubébová
kromě mnoha jiných pozitivních účinků snižuje problémy s erekcí.
Navrhované dávkování: Berte 1 tabletu dvakrát denně po jídle a zapijte teplou vodou. Berte Blissful Men
dlouhodobě alespoň po dobu 3 měsíců.
Není vhodné pro těhotné a kojící ženy.
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