
СЪСТАВ: ОпакОвка:
ANDROX-Q12 се предлага във високока-
чествени опаковки, съдържащи 6 блистера 
по 15 растителни капсули ( достатъчни за 1 
месец).

НаЧИН На УпОТРЕБа:
Приемайте 1-3 капсули дневно, между 
храненията

За препоръчителен дневен прием
 (3 капсули)

% ADH  За 
100 g

екстракт от Fenugreek 
(Testofen®)

600 mg

екстракт от Saw Palmetto 320 mg

магнезий 150 mg 40

екстракт от корен на коприва 200 mg

екстракт от овес 200 mg

екстракт от листа на спанак 100 mg

Сибирски женжен 100 mg

цинк 15 mg 150

екстракт от черен пипер 5 mg

витамин B6 2 mg 143

витамин B12 2 mcg 80

Lactobacillus casei 5 bio cfu

ANDROX-Q12 гарантира:
Увеличена мускулна маса и сила.

Повишено сексуално желание.

+ + +

ANDROX-Q12 : Увеличаване на анаболния ефект чрез протеини и  BCAA ‘s
 
Тестостеронът е анаболен хормон с отлични качества, и като всеки анаболен хормон 
подпомага протеиновата синтеза и по този начин растежа на мускулна маса.
Тестостеронът се нуждае от тласък, за да започне своето действие, и този тласък  идва 
от количеството незаменими аминокиселини в кръвта, като точната концентрация на   
левцин е от най-голяма важност в този процес.

Това означава, че за постигане на оптимално анаболно действие за изграждане на 
мускулна маса, когато се приема ANDROX-Q12 е важно:
 
-    Да се приема достатъчно количество протеин и свободни аминокиселини или 

BCAA’s (BCAA shots 5000 PRO)  преди, по време на или веднага след тренировка с цел 
максимално стимулиране  на протеиновата синтеза и анаболните процеси

-  Приемането преди лягане на суплемент, съдържащ мицеларен казеин (Orbilox 8),  
подпомагащ анаболните процеси  през нощта.

 

Официален представител за България - атлас лаБ ООд
гр. плОвдив,  ул. филип МакедОнски 29;  тел: 032 632 695



  ANDROX-Q12®
( БустЕр на тЕстостЕрона)

Повишете нивото на тестостерона 

акЦЕНТИ И пОЛЗИ

• Бързо покачване на мускулна маса 
• увеличаване на чистата мускулна маса
• намаляване на мазнините
• Доказана редукция на катаболизма
     (разграждане на протеини)
• Повишена сила, експлозивна сила и
   издръжливост
• По-бързо възстановяване на мускулната 

маса
• Повишена активност и жизненост
•   Повишена био-стойност  на фенозиди чрез 

предварително усвояване на лактобацили 
 

пРИНЦИп На ДЕЙСТвИЕ
       На ANDROX-Q12

1.  тЕстостЕрон  -   инДуциранЕ на 
ПрЕкурсори 

Androx-Q12 съдържа четири субстанции, 
които директно влияят и повишават 
производството на тестостерон, всяка с 
различен, но допълващ се механизъм на 
действие.
Androx-Q12 съдържа пълен прием от 
Testofen®.

 

Testofen е стандартизиран екстракт от  
патентована и точно определена комбинация 
от сапонини, намиращи се в екстракта от  
растението Fenugreek. съдържа Protodioscin, 
Pseudo Protodioscin, Gracillin, Protogracillin, 
Diosgenin, Dioscin и много други сапонини и 
сапогенини. 
типичната Fenuside® комбинация в Testofen® 
гарантира документирано и установено 

действие. 
Testofen™ е показал следните резултати 
при клинично изследване на 60 субекта. 
 
•   Повишава свободните нива на тестостерон
     в активната група тестови субекти с 98%
• съдейства за натрупване на мускулна 

маса
• Помага за регулиране нивото на BUN 

[количество азот в кръвта под формата 
на урея] в активната група участници 
в тестовете, регулира значително 
катаболизма (разграждането) на протеин 

Androx-Q12 съдържа живи лактобацили
Много сапонини, особено Diosgenin, 
не могат да се абсорбират директно от 
организма, а се нуждаят от метаболизация 
чрез бактерии, живеещи в чревния канал 
(пробиотици, лактобацили). Androx-Q12 
съдържа 5 милиарда живи Lactobacillus casei 
и увеличава драстично бионаличността на 
сапонини, присъстващи в Testofen и така 
гарантира максимални резултати.

Естракт от овес
Японско изследване потвърждава, че 
екстрактът от овес отговаря за повишаване 
на производството на лутеинизиращ 
хормон (LH), който при мъжете стимулира 
продукцията на тестостерон. този 
механизъм допълва активността на 
Testofen, като по този  начин се увеличава 
преминаването на диосгенин в тестостерон.

Екстракт от листа на спанак
Листата на спанака са източник на β-екдизон 
екдистероид, притежаващ анаболен 
ефект при мъжете. В наскоро проведено 
изследване със 78 спортисти,  онези, които 
приемали комбинация от екдистерон и 
протеин били тествани в сравнение с група, 
приемала плацебо.  В края на 10-те дни, 
първата група показала покачване с 6-7% 
на чиста мускулна маса и намаление с 
9-10%  на мазнините. Други изследвания 
са фокусирани върху способността на 
екдистерона да подобрява резултатите и да 
намалява умората.
Екдистеронът притежава качеството да 
увеличава продукцията на тестостерон. 
това е третият механизъм, представен в 
Androx-Q12 за повишаване производството 
на тестостерон.  По този начин, екдистеронът 
притежава способността  за подобряване на 
общата сексуална функция.

2. Вещества, стабилизиращи тестостерона

ZMA –комплекс
цинкът и магнезият са много полезни 
за повишаване естественото ниво на 
тестостерон. интензивното физическо 
натоварване, изчерпва нивата на цинк 
и магнезий, което може да доведе до 
понижаване нивото на тестостерон. ZMA 
не повишава нивото на тестостерон в 
организма, но е необходим  за поддържане 
на естественото му и достатъчно 
производство.

Витамини B6 и B12
При мъжете витамин B6 е необходим за 
поддържане нормално ниво на тестостерон, 

защото регулира баланса в продукцията на 
андроген. той е важен и заради нуждата от 
него при обмяната на протеин, също както 
и при обмяна на червени кръвни клетки. Vit 
B6 е  нужен и за действието на цинк в нашия 
организъм. изследване, проведено преди 
няколко години с футболисти потвърждава, 
че комбинацията от цинк и витамин B6 е 
способна да увеличи нивото на тестостерон.
наскоро проведено в Германия проучване 
разкрива, че витамин B12 притежава преки 
андрогенни свойства.

3. анти – DHT вещества
Екстракт от Saw Palmetto
тестостеронът по естествен път се 
преобразува в дихидротестостерон (DHT). 
DHT е андрогенен хормон с  мощно 
действие, за разлика от тестостерона, 
който е анаболен хормон. тестостеронът 
е отговорен за развитието на мъжките 
полови органи, за продукцията на сперма, 
за покачването на мускулна маса и 
минерализацията на костите. това са 
анаболните ефекти. DHT от своя страна се 
свързва с повишено окосмяване на тялото, 
акне по време на пубертета, оплешивяване 
в по-късна възраст  и хиперплазия на 
простата. това са андрогенните ефекти, 
които не са желани. Saw Palmetto блокира 
ензима  5-alfa-редуктаза, отговорен за тази 
промяна, така че да се поддържа  нормален 
праг на тестостерон.

Коприва
коренът от коприва помага по естествен 
начин за повишаване  нивото на 
тестостерон чрез запазване  на молекулата 
на тестостерона от протеин, известен като 
глобулин свързващ полов хормон (SHBG). 
Докато SHBG помага на тестостерона да 
остане в кръвта за по-продължително време,  
той също така му пречи да се свързва със 
специфичните рецептори в мускулните 
клетки.  освобождавайки тестостерона от 
SHBG, ще поддържате  по-високо ниво на 
свободен тестостерон в организма, което 

от своя страна ще предизвика мускулен 
растеж. коренът от коприва помага за 
повишаване нивото на тестостерон, като 
предотвратява преобразуването му в  
дихидротестостерон. и накрая трябва 
да отбележим, че копривата съдържа 
3,4-диванилилтетрахидрофуран, който 
директно влияе върху производството на 
тестостерон.

4. адаптогенни растения
Сибирски женшен
сибирският женшен е съвършенният 
адаптоген. той спира умората и връща 
енергията. известен е с това, че подпомага 
организма, повишава енергийните нива и 
подобрява имунитета. сибирският женшен 
повишава плодовитостта при мъжете и 
жените, и намалява мъжката импотентност. 
сибирският женшен поддържа функцията 
на матката и може да бъде полезен за 
предотвратяване на безплодие при жените. 
При използването му мъжете ще забележат 

повишен брой сперматозоиди.  това може 
да повиши нивата на тестостерон и  да 
доведе до преодоляване на някои случаи 
на мъжки импотентност.

5. Пиперин – екстракт от черен пипер
Пиперинът подобрява усвояването 
и биологичната стойност на много 
субстанции, основно витамини и минерали, 
подобно показаното по-долу за витамин 
B6. Пиперинът блокира активността 
на Cytochrome 4b2, като по този начин 
увеличава биологичната стойност на 
тестостерона.
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