
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ЪП УЛТИМАТ ПЕРФОРМАНС /30 табл./ е натурален, сексуален стимулант. 

Произведен е от компанията SABINSA CORPORATION, специализирана в света за производ-
ство на висококачествени стандартизирани натурални екстракти. Активните съставки в него са 
клинично доказани, че благотворно влияят върху либидото и еректилната дисфункция. 
Препарата действа и чрез увеличаване нивата на епинефрина, норепинефрина, серотонина, 
което спомага за подобряване на енергииния баланс в организма. Понижава нивата на 
кръвната захар, използва се при лечение на лумбаго, артрит, схващане и слабост в крайниците, 
високо кръвно налягане и хронични бронхити. Изследвания на „Разгонения козел” са показали, 
че подпомага костното здраве и увеличаването на мускулната маса, както и загубата на 
телесни мазнини – това се дължи на нормализираните нива на кортизола. Повлиява добре 
имунната система. Важна съставка за въздействието на продукта е растителната билка 
Epimedium brevicornum /„Разгонен козел”/,която съдържа голямото разнообразие от 
биологично активни вещества, като флавоноиди, стероли полизахариди, алкалоида 
магнофлорин и др.Тях ги намираме в листата на растението. От друга страна, редуцира нивата 
на кортизола, когато те са повишени, което има антистресов ефект. Най-важната съставка е вид 
флавоноид, наречен икариин, който има пряко отношение към сексуалната мощ. 
 

Икариинът има идентично действие с това на веществото силденафил, а именно чрез 
инхибиране на ензима PDE-5, водещ до освобождаване на ключови невротрансмитери, 
асоциирани с механизма на сексуалната възбуда, но доказано без странични ефекти. В 
допълнение ензимът PDE-5 метаболизира азотния окис достатъчно бързо, с което увеличава 
нивата му. Азотният окис от своя страна стимулира отпускането на съдовата мускулатура и 
подобрява кръвотока към гениталиите. Това прави продукта атрактивен за повишаване на 
чувствителността при мъжете. Друга важна активна съставка е екстракт от aшваганда 
(индийски женшен), познат като мощен природен адаптоген. С него се цели да се отстрани 
психическата умора и стрес, което ще позволи на партньорите да освободят подсъзнанието си 
и се отдадат един на друг. 

 
Моят клиничен опит с прилагането в клиничната практика на препарата на пациенти с 

доказана еректилна дисфункция, в дози 2 таблетки едновременно поне един час преди полов 
контакт и половин час преди ядене за постигане на желания ефект, ми дава основание да го 
препоръчам, като достатъчно ефективен и надежден препарат. На всички онези, които водят 
активен социален живт изпълнен с динамика, стрес и натоварено ежедневие чувстващи се 
несигурни и неудовлетворени при осъществяване на полов контакт, препоръчвам, за 
дълготрайно сексуално тонизиращо въздействие на целия организъм да приемат продукта в 
доза два пъти по една таблетка в продължение на един до два месеца. Той е с доказан 
терапевтичен ефект и е без странични ефекти от страна на сърдечносъдовата и дихателна 
система. Може да се прилага в широк диапазон от възрастови групи пациенти, което е голямо 
предимство и удовлетворява желанията им за пълноценен сексуален живот. И не на последно 
място е приложим и за двата пола. 
 
 
 

Д-р Симеон Рангелов 
уролог-андролог, 
Катедра Урология към 
УМБАЛ „Александровска”АД 


