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OLIMP, Testomag, 30 tabletek
 

Cena: 21,77 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki powlekane

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Testomag® to preparat magnezowy dla mężczyzn uzupełniony o składniki wspierające funkcjonowanie męskiego organizmu – cynk,
selen, witaminę B6 oraz ekstrakt Ashwagandhy KSM-66.

Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz syntezie białka. Podobnie jak wit. B6, przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga także w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, wspiera utrzymanie zdrowych kości. Cynk
uczestniczy w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi, selen natomiast przyczynia się do prawidłowego przebiegu
spermatogenezy. Wysokiej jakości ekstrakt Ashwagandhy KSM-66 wspiera sprawność seksualną mężczyzn oraz pomaga utrzymać
ruchliwość plemników, a także ich ilość. Dzięki swoim właściwościom adaptogennym, Ashwagandha wpływa pozytywnie na zdolność
adaptacji w różnego rodzaju sytuacjach stresowych oraz dodaje energii.

Skład (1 tabletka):
Magnez.........................................................................................................................................80 mg (21%*)
Witamina B6...............................................................................................................................1,4 mg (100%*)
Cynk (z chelatu Albion®)......................................................................................................10 mg (100%*)
Selen..............................................................................................................................................55 µg (100%*)
Ekstrakt z korzenia Ashwagandhy KSM-66 (Withania somnifera L.),................50 mg
w tym: witanolidy (5%)..........................................................................................................2,5 mg
.
*RWS – referencyjna wartość spożycia

Składniki: sole magnezowe kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu) – magnez, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna,
ekstrakt z korzenia Ashwagandhy KSM-66 (Withania somnifera L.), diglicynian cynku – cynk, substancje glazurujące – alkohol
poliwinylowy (PVA), glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; selenian (IV) sodu –
selen, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny – witamina B6, barwniki –
dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.
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Zastosowanie:
Przeznaczenie: preparat przeznaczony dla mężczyzn w celu uzupełnienia diety w magnez oraz inne składniki wspierające prawidłowe
funkcjonowanie męskiego organizmu, takie jak cynk, selen, witamina B6.

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka dziennie po posiłku.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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