
Kullanma Kılavuzu
Proxymen 60 Kapsül

Proxymen® , güçlü ant�oks�dan �çer�ğ� �le sperm kal�tes�, sayısı ve hareketl�l�ğ�n� artırmakla 

b�rl�kte, l�b�do ve erekt�l d�sfonks�yonda da etk�s� �le gebel�k oranının artışını destekleyen ve 

üreme sağlığının korunmasında etk�n rol oynayan b�r takv�yed�r.

PROXYMEN Ned�r?

PROXYMEN’�n İÇERİĞİNDEKİ AKTİF MADDELERİN ROLÜ?

Glutatyon ep�d�mde salınır ve l�p�d peroks�dasyonunu önleyerek ant�oks�dan etk� göster�r. Günlük 600
mcg kullanımı �le sperm k�net�ğ�nde �y�leşme, morfoloj�de düzelme b�ld�r�lm�şt�r.

İÇERİK
Glutatyon, Maca, Panax G�nseng, V�tam�n A, L-Arj�n�n, L-Carn�t�n, Coenz�m Q10, Selenyum,

Ç�nko, C V�tam�n�, E V�tam�n�, Fol�k As�t, Ceraton�a S�l�qua

KONTRENDİKASYONLARI VE YAN ETKİLER
Proxymen Kapsül �le �lg�l� b�l�nen b�r kontrend�kasyon veya yan etk� yoktur.

KULLANIM ŞEKLİ

• Proxymen’� günün herhang� b�r saat�nde kullanab�l�rs�n�z.
• Hek�m�n�z�n başkaca b�r öner�s� yoksa, günde 1 kapsül almanız öner�l�r. 
• Hek�m�n�z ve/veya eczacınız tarafından öner�len dozda kullanınız.  

PROXYMEN hek�m�n�z ve/veya eczacınız tarafından tek başına ya da başka b�r
tedav�ye destek sağlamak amacıyla öner�leb�l�r. 

ÖNEMLİ BİLGİLER
Ambalaj üzer�ndek� son kullanma tar�h�ne d�kkat ed�n�z.

Takv�ye ed�c� gıdalar normal beslenme yer�ne geçemez.

Hastalıkların önlenmes� veya tedav� ed�lmes� amacıyla kullanılmaz.

Tavs�ye ed�len günlük alım dozunu aşmayınız.

Ham�lel�k ve emz�rme dönem� �le hastalık veya �laç kullanılması durumlarında doktorunuza 

danışınız.

SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’n�n altındak� oda sıcaklığında saklayınız. Ser�n ve kuru b�r yerde muhafaza 
ed�lmes� öner�l�r. Çocukların göremeyeceğ� ve er�şemeyeceğ� b�r yerde muhafaza ed�n�z.

PROXYMEN 60 Kapsül’ü �çeren kutularda sunulmaktadır. 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
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MENŞE ÜLKE

TÜRKİYE(Gıdanın ana b�leşenler�n�n menşe ülkes�, gıdanın menşe ülkes�nden farklıdır.

www.orthogen.com.tr
Detaylı b�lg� �ç�n:

Maca, sperm kal�tes� ve sayısını artırır. C�nsel �şlev bozukluğunu hafiflet�r, l�b�do üzer�nde yararlı b�r etk�
oluşturur.

L-Arj�n�n,L-Carn�t�n güçlü ant�oks�dan etk� sağlayarak sperm mot�l�tes� ve morfoloj�s�n� olumlu etk�ler.
DNA hasarını azaltır, �nfert�l erkeklerde sperm parametreler�n� etk�l� b�r şek�lde �y�leşt�rerek gebel�k 
oranlarında artış sağlar.


