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APTEO Witaminy dla Niego x 30 tbl.
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent SYNOPTIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

 Witaminy dla Niego APTEOSkładniki preparatu wpływają korzystnie na: • witalność (imbir i żeń-szeń) i podtrzymanie sprawności
fizycznej, seksualnej i umysłowej(żeń-szeń) • wzrost włosów (palma sabałowa) oraz utrzymanie prawidłowej pigmentacji włosów
(miedź) • utrzymanie prawidłowego poziomu testosteronu we krwi (cynk) • prawidłowe funkcjonowanie serca (imbir, wyciąg z pestek
winogron i tiamina) i pracę mięśni (imbir, witamina D i magnez)Składniki:1 tabletka zawiera: - 25 mg wyciągu z pomidora (w tym 2,5 mg
likopenu), - 10 mg wyciągu z palmy sabałowej (w tym 2,5 mg kwasów tłuszczowych), - 10 mg wyciągu z żeń-szenia, - 10 mg wyciągu z
imbiru lekarskiego, - 10 mg wyciągu z winogron, - 2,5 mg wyciągu z aksamitki wzniesionej, - 40 mg witaminy C, - 16 mg NE niacyny, - 6
mg ?-TE witaminy E, - 6 mg kwasu pantotenowego, - 1,4 mg ryboflawiny (wit. B2), - 1,4 mg witaminy B6, - 1,1 mg tiaminy (wit. B1), - 400
µg RE witaminy A, - 100 µg folianów (kwas foliowy), - 50 µg biotyny, - 37,5 µg witaminy K,- 5 µg witaminy D, - 2,5 µg witaminy B12, - 105
mg fosforu, - 56,25 mg magnezu,- 5 mg cynku, - 3,5 mg żelaza, - 1 mg manganu, - 500 µg miedzi,- 75 µg jodu, - 55 µg selenu, - 40 µg
chromu, - 25 µg molibdenu.Sposób użycia:1 tabletka dziennie, popijając wodą.Przeznaczenie:Kompleksowy zestaw składników
dobranych specjalnie dla mężczyzn.Przechowywanie:Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić
od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Uwaga!Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek ze składników preparatu.Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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