
 

Ultimate Nutrition Tribulus Terrestris to suplement o działaniu anabolicznym przygotowany z 
ekstraktu Tribulus terrestris - zawierającego glikozydy, saponiny steroidowe, alkaloidy roślinne 
oraz bioflawonoidy.  

Charakterystyka oddziaływania Ultimate Nutrition 
Tribulus Terrestris: super booster testosteronu dla 
sportowców teka-sportowa.pl 

 u mężczyzn podwyższa poziom naturalnego 
testosteronu - zwiększa siłę i masę mięśniową 

 u kobiet podwyższa poziom naturalnego 
estradiolu – zmniejsza tkankę tłuszczową, zwiększa 
libido i reguluje procesy owulacyjne 

 zwiększa metabolizm organizmu - wchłanianie 
substancji odżywczych (białek, węglowodanów, 
witamin oraz minerałów),wspomaga ich transport do 
komórek 

 działa regenerująco i budująco na tkankę 
mięśniową 

 wspomaga osiągnięcie i utrzymanie 
podniecenia seksualnego 

 wzmacnia system nerwowy 
 poprawia koncentrację i pamięć dotleniając i 

odżywiając komórki nerwowe 
 działa relaksująco i antystresowo 
 wspomaga układ sercowo-naczyniowy 
 rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa 

szybkość przepływu krwi 
 wpływa na procesy regulacji ciśnienia krwi 
 przeciwdziała miażdżycy - obniża poziom złego 

cholesterolu 
 stymuluje i regeneruje wątrobę oraz wspomaga 

pracę jelit i nerek 
 pobudza produkcję żółci oraz regeneruje 

uszkodzone tkanki 
 podwyższa odporność organizmu 
 działa antyoksydacyjnie - zwalcza wolne rodniki 

  



Skład w 1 kaps: Ultimate Nutrition Tribulus TerrestrisaAPTEKAaA sportowaaa. PL Warszawa 
Bielany 

Tribulus Terrestris extract 750 mg 

Składniki dodatkowe: Ultimate Nutrition Tribulus Terrestristestosteron booster 

celuloza mikrokrystaliczna, fosforan wapnia, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, materiał 
powłoki: hypromeloza i poliwinylopirolidon. 

Dawkowanie: Ultimate Nutrition Tribulus Terrestris 

1 do 2 tabletek dziennie w odstępach około 8 godzinnych – obficie popić np. wodą. 

 Ostrzeżenia: Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią, bierzesz leki lub planujesz zabieg medyczny, 
przed użyciem suplementu należy skonsultować się z lekarzem.  

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Stosować 
jedynie jako uzupełnienie diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu 
dnia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią polskiej etykiety, która zawiera zalecenia i 
dawkowanie oraz informacje dotyczące zalecanego sposobu stosowania i przechowywania 
produktu.  
 
Data przydatności do spożycia znajduje się na spodzie lub boku opakowania.  
 
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, w szczelnie 
zamkniętym opakowaniu. Chronić przed światłem.  
 
Sprawdź dokładnie skład. Niektóre produkty mogą zawierać fenyloalaninę i nie mogą być 
spożywane przez osoby chore na fenyloketonurię. 

1KOKsexSOWNIA Ultimate Nutrition Tribulus TerrestrisAaptek@-SPORTtow@.pl niskie ceny super testosteron 

 


