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Vitotal dla mężczyzn 30 tabl witaminy bogaty skład
 

cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Opis

Vitotal dla mężczyzn jest preparatem, który uzupełnia dietę w witaminy, minerały i aminokwasy. Pomaga utrzymać odpowiedni
poziom testosteronu we krwi i wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Vitotal dla mężczyzn zawiera cenne właściwości dzięki takim substancjom aktywnym, jak:

witamina D – utrzymuje prawidłowy poziom wapnia we krwi, odpowiada także za zdrowe i mocne kości,

witamina C (kwas askorbinowy) – niedobór witaminy C prowadzi do bezwładu, wyczerpania i osłabienia. Odpowiednia dawka
dostarczonej do organizmu substancji zwiększy więc odporność organizmu, przyspieszy gojenie się ran, a dodatkowo wspomoże
funkcjonowanie układu krwionośnego i zwalczy wolne rodniki,

cynk – jest przeciwutleniaczem (wykazuje działanie antyoksydacyjne) oraz wzmacnia układ immunologiczny,

wyciąg z żeń-szenia – zawiera ginsenozydy, które poprawiają koncentrację i ułatwiają zapamiętywanie. Ochraniają także tkankę kostną
przed osteoporozą i pozytywnie wpływają na układ krążenia.

Wskazania

Uzupełnienie diety w witaminy, minerały i aminokwasy.

Działanie

Składniki produktu pomagaja w:

utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi,
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prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, prawidłowej syntezie białka,

utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych,

zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia,

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,

prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,

prawidłowym funkcjonowaniu serca,

utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów i prawidłowego poziomu glukozy we krwi,

utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Skład

Składniki, 1 tabletka, *% RWS
Wyciąg z liści mate, 15 mg, -
Wyciąg z korzenia żeń-szenia, 10 mg, -
Wyciąg z kłącza imbiru, 10 mg, -
Lecytyna sojowa, 5 mg, -
Likopen, 5 mg, -
Witamina A, 600 µg ekwiwalentu retinolu, 75%
Beta-karoten, 200 µg ekwiwalentu retinolu, 25%
Luteina, 500 µg, -
Witamina E, 15 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu, 125%
Witamina C, 15 mg, 19%
Witamina K, 30 µg, 40%
Tiamina (witamina B1), 1,4 mg, 127%
Ryboflawina (witamina B2), 1,75 mg, 125%
Witamina B6, 2 mg, 143%
Witamina B12, 2,5 µg, 100%
Witamina D, 5 µg, 100%
Biotyna (witamina B7), 62,5 µg, 125%
Kwas foliowy, 200 µg, 100%
Niacyna (witamina B3), 20 mg ekwiwalentu niacyny, 125%
Kwas pantotenowy (witamina B5), 7,5 mg, 125%
Fosfor, 125 mg, 18%
Magnez, 60 mg, 16%
Żelazo, 5 mg, 36%
Jod, 100 µg, 67%
Miedź, 500 µg, 50%
Mangan, 2 mg, 100%
Chrom, 40 µg, 100%
Molibden, 50 µg, 100%
Selen, 30 µg, 55%
Cynk, 5 mg, 50%

Uwagi do stosowania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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 Ostrzeżenia

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość30 tabletek

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM
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