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Vitotal dla mężczyzn * 30 tabl.
 

Cena: 28,01 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Vitotal dla mężczyzn - suplement diety zawierający zestaw witamin i minerałów dopasowany dla dorosłych mężczyzn.

Składniki
węglan magnezu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja
wypełniająca: celuloza, amid kwasu nikotynowego, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas L-askorbinowy, wyciąg z liści mate, octan DL-alfa-tokoferylu, beta-
karoten, wyciąg z korzenia żeń-szenia, wyciąg z kłącza imbiru, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, D-pantotenian wapnia,
tlenek cynku, lecytyna sojowa, likopen, siarczan żelaza (II), substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, octan retinylu, barwnik:
dwutlenek tytanu, luteina, chlorowodorek pirodyksyny, cytrynian manganu, ryboflawina, monoazotan tiaminy, siarczan miedzi (II),
barwnik: koszenila, kwas pteroilomonoglutaminowy, barwnik: brąz HT, jodek potasu, D-biotyna, molibdenian (VI) sodu, chlorek chromu
(III), filochinon, selenian (VI) sodu, cholekalcyferol, cyjanokobalamina, substancje glazurujące wosk pszczeli i wosk carnauba.

Produkt zawiera soję i produkty pochodne.

Właściwości składników
Cynk wspomaga prawidłowy poziom testosteronu we krwi.
Magnez, witamina D wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni.
Cynk, magnez wspiera prawidłową syntezę białek.
Cynk, jod, żelazo i żeń-szeń wspiera prawidłowe funkcje poznawcze.
Kwas foliowy, kwas pantotenowy, magnez, niacyna, ryboflawina, witamina B12, witamina B6, witamina C, żelazo, żeń-szeń, mate
wspierają w zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia.
Cynk, kwas foliowy, miedź, selen, witamina A, witamina B12, witamina B6, witamina C, witamina D, żelazo, żeń-szeń, imbir wspomagają
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Biotyna, jod, magnez, miedź, niacyna, ryboflawina, tiamina, witamina B12, witamina B6, witamina C wspierają prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego.
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Biotyna, kwas foliowy, magnez, niacyna, tiamina, witamina B12, witamina B6, witamina C wspierają prawidłowe funkcje psychologiczne.
Tiamina, imbir i mate wspomagają prawidłowe funkcjonowanie serca.
Chrom i żeń-szeń wspomagają prawidłowy poziom glukozy we krwi.
Cynk, ryboflawina i witamina A wspomagają prawidłowe widzenie.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
Nie należy spożywać łącznie z innymi preparatami witaminy A.
W przypadku stosowania leków, należy skonsultować przyjmowanie preparatu zawierającego żeń-szeń z lekarzem.
Produkt nie może być stosowany dłużej niż 3 miesiące.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od światła i wilgoci.
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