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Beleef de 
mooiste 

momenten van 
uw leven nog 

langer en 
intensiever met 

de gepatenteerde 
natuurlijke 

formule van 
Prelox®

Prelox® helpt 
u langer en 

intensiever van uw 
intieme momenten te 
genieten en verrijkt 
zo uw leven en dat 

van uw partner. 

Tel.: 035-5430991



Het is een feit dat onze licha-
melijke vermogens in de loop 
van de tijd aan kracht verlie-
zen en dat ook onze zintuigen 
minder intensief op prikkels 
gaan reageren. Maar nu en 
dan krijgen we de kans om 
de tijd als het ware een stukje 
terug te draaien en, bijvoor-
beeld, weer langdurig en in-
tensief het intieme plezier te 
kunnen beleven dat we voor-
heen zo normaal vonden.

Prelox® is een voedingssup-
plement dat mannen helpt 
hun seksuele welzijn te ver-
hogen door de passie en in-
tensiteit terug te brengen die 
in de loop van de tijd kunnen 
teruglopen. Prelox ® doet dat 
bovendien op een veilige en 
natuurlijke manier

Onderzoek laat zien dat Pre-
lox® het vermogen om een 
erectie te krijgen en te behou-
den verhoogt en veel mannen 
in staat stelt weer intenser en 
zelfverzekerder van hun re-
latie te genieten, samen met 
hun partners.

Prelox® helpt u langer en be-
ter van intimiteit te genieten 
en de mooiste momenten van 
uw leven nog bevredigender 
en intenser te maken. 

Prelox® brengt de intensiteit en hartstocht terug in 
uw liefdesleven



Wat is Prelox®?
Prelox® is een gepatenteerde 
combinatie van de klinisch 
geteste, actieve stoffen L-Ar-
ginineaspartaat en Pycnoge-
nol®. 

Deze belangrijke voedings-
stoffen helpen bloedvaten te 
beschermen, te herstellen en 
gezond te houden en bevor-
deren de bloedcirculatie in de 
genitale zone, waardoor erec-
ties en seksuele reacties van 
het lichaam op een natuurlijke 
manier worden versterkt. 

L-Arginine is een aminozuur 
dat in de meeste voedings-
middelen voorkomt. Het on-
dersteunt de aanmaak van 
stikstofmonoxide (NO) in het 
lichaam. Uit studies blijkt dat 
NO de bloedtoevoer naar de 
genitale zone bevordert. De 
stof speelt bovendien een 
grote rol voor het libido en de 
beleving van seksuele bevre-
diging. 

Pycnogenol® is een natuur-
lijke super-antioxidant die ge-
wonnen wordt uit de schors 
van Franse pijnbomen. On-
derzoek laat zien dat de stof 
bloedvaten wijder maakt 
door het enzym te activeren 
dat L-Arginine in stikstofmo-
noxide omzet. Enkele andere 

gezondheidseffecten van het 
veelzijdige Pycnogenol zijn 
bevordering van de bloeds-
omloop, versterking van het 
afweersysteem en bestrijding 
van vrije radicalen, die cellen 

kunnen beschadigen. 
De combinatie van deze twee 
stoffen levert een zeer krach-

tig product op. Samen verho-
gen ze de hoeveelheid NO, 
een voorloper van de manne-
lijke seksuele reactiestof, en 
bevorderen daardoor de in-
tensiteit en duur van de sek-
suele respons en beleving.

Waarom Prelox®?
Prelox® is volkomen natuur-
lijk. Het is een combinatie van 

De combinatie van heilzame stoffen in Prelox®  helpt 
uw intieme beleving nog mooier en intenser te 
maken

twee ingrediënten waarvan 
geen schadelijke bijwerkingen 
bekend zijn. Pycnogenol® en 
L-Arginine bieden bovendien 
op lange termijn, naast een 
intensiever liefdesleven, nog 
tal van andere gezondheids-
voordelen. Prelox® helpt pri-
ma, is veilig , vrij verkrijgbaar 
en relatief goedkoop.

L-Arginine en Pycnogenol®, de kern-
ingrediënten van Prelox®, bevorderen 
de seksuele beleving en bieden alge-
mene gezondheidsvoordelen



Prelox® 
of medicijnen op 
recept?
Er zijn op recept effectieve 
medicijnen verkrijgbaar die 
erectieproblemen bestrijden 
door de activiteit van stik-
stofmonoxide te verhogen en 
te verlengen. Op die manier 
compenseren zij de teruglo-
pende productie van NO in 
het lichaam. Het nadeel van 
dergelijke middelen is dat zij 
een tijdelijke werking hebben 
en dus ook tijdig voor de sek-
suele activiteit gebruikt moe-
ten worden. Prelox® is echter 
gericht op een duurzaam ef-
fect. Door regelmatig gebruik 
van dit supplement herstelt 
de gezonde eigen productie 
van stikstofmonoxide en wint 
de seksuele beleving en pres-
tatie aan intensiteit en spon-
taniteit. Raadpleeg echter in 
alle gevallen uw arts alvorens 
Prelox® naast of ter vervan-
ging van andere middelen te 
gaan gebruiken. 

Wetenschappelijk 
aangetoonde 
effectiviteit
Klinische studies in de Verenig-
de Staten en Europa hebben 
wetenschappelijk aangetoond 

dat Prelox® de seksuele be-
leving en prestatie verhoogt. 
In een studie van dr. Steven 
Lamm, een vooraanstaand 
expert op het gebied van de 
mannelijke seksualiteit van de 
New York University School 
of Medicine, bleek 81% van 
de deelnemende mannen van 
oordeel dat Prelox® hun ver-
mogen om seksueel actief te 
zijn verbeterde. En het meest 
onbetwistbare wetenschap-
pelijke bewijs voor de effec-
tiviteit van Prelox®is wellicht 
dat het middel een Ameri-
kaans patent heeft verworven 
(US 6.565.851 B2) als mid-
del tegen erectiele disfunctie 
(ED).

65% 
van de Preloxgebruikers 
kreeg vaker een ochtend-
erectie

69% 
van de Preloxgebruikers gaf 
aan langer een erectie te 
houden

78% 
van de Preloxgebruikers 
meldde eenvoudiger een 
erectie te krijgen en te hou-
den

Prelox®  is de natuurlijke keuze als u naar een 
duurzame en bevredigende seksuele relatie met uw 
partner verlangt



Een paar van de 
meest gestelde 
vragen omtrent 
Prelox®

Waarom zou ik 
Prelox® moeten 
kiezen?
Prelox® is een veilige, vol-
komen natuurlijke manier 
om zonder medicijnen uw 
seksuele beleving en pres-
tatie te verhogen. Het mid-
del versterkt het vermogen 
een erectie te krijgen en 
te behouden en bevordert 
daarmee ook de sponta-
niteit en zelfverzekerdheid 
die u en uw partner in staat 
stellen intenser van seksu-
ele intimiteit te kunnen ge-
nieten. 

Is Prelox® veilig?
L-Arginine is een veelge-
bruikt aminozuur dat zelfs 
in hoeveelheden van 30 
gram veilig is gebleken. 
Pycnogenol® is een na-
tuurlijk voorkomende an-
tioxidant waarvan nooit 
enige schadelijke werking 
is vastgesteld.

Heeft Prelox® 
bijwerkingen?
Een klein percentage men-
sen kan hoofdpijn of op-
vliegers krijgen als zij met 

Prelox® beginnen, maar deze 
effecten verdwijnen gewoon-
lijk na voorgezet gebruik. Wie 
ernstig ziek is, medicijnen ge-
bruikt of aan hoge bloeddruk 
of hartkwalen lijdt, dient een 
arts te consulteren over het 
eventuele gebruik van Pre-
lox®.

Hoe werkt Prelox®?
Prelox® is een gedeponeerd 
middel dat L-Arginine en 
Pycnogenol® bevat. Deze 
stoffen bevorderen de pro-
ductie van stikstofmonoxide, 
stimuleren de bloedsomloop 
en bloeddoorstroming en be-

schermen bloedvaten tegen 
beschadigingen die het ge-
volg kunnen zijn van normale 
veroudering. De combinatie 
helpt de bloeddoorstroming 
in de vaten te verbeteren en 
verhoogt ook de reactie van 
het bloedvat op de doorbloe-
ding. Dit effect bevordert het 
ontstaan en behouden blijven 
van erecties.

Prelox® geeft u weer het vermogen en zelfvertrouwen 
dat altijd zo vanzelfsprekend was

Hoe gebruik 
ik Prelox®?
De eerste twee weken twee-
maal daags twee tabletten. 
Daarna tweemaal daags één 
tablet om de duurzaamheid 
van het effect te garanderen.



Waarom heb ik de 
eerste twee weken 
vier tabletten per 
dag nodig?
De werkzame stoffen in Pre-
lox® hebben even tijd nodig 
om hun effect op het vaat-
stelsel uit te oefenen en de 
bloedvaten soepeler te ma-
ken. Het aanvankelijke effect 
van het middel hangt tot op 
zekere hoogte ook af van fac-
toren als leeftijd, rookgedrag 
en andere gezondheidsfac-
toren. De overgrote meerder-
heid van mannen zal door het 
gebruik van vier tabletten per 
dag een positieve verandering 
bemerken. Maar na de eerste 
twee weken kunt u alle voor-
delen van Prelox® met slechts 
twee tabletten per dag blijven 
ervaren.

Begint Prelox® 
onmiddellijk te 
werken?
L-Arginine begint direct te 
werken door de bloeddoor-
stroming te verbeten. Ook zal 

er een aanvankelijke verbete-
ring van de kwaliteit en duur 
van een erectie merkbaar zijn. 
Het volle effect van Prelox® 
zal echter over een langere 
periode geleidelijk aan tot 
stand komen door de verbe-
tering van het vaatsysteem in 
de genitale zone.

Hoe lang duurt het 
voordat het 
maximale effect is 
bereikt?
Na vier weken gebruik van 
Prelox® is de souplesse van 
het vaatstelsel voldoende 
hersteld om het maximale ef-
fect van het middel te ervaren. 
Erecties zullen makkelijker 
ontstaan en ook gedurende 
een langere periode behou-
den blijven.

Gun uzelf en uw partner nog vele jaren een intens en 
bevredigend liefdesleven. Met Prelox®


