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AEGS® Kon Comp 60 kapsułek
 

cena: 141,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent Mito-Pharma

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

AEGS® Kon Comp zawiera substancje odżywcze wspierające organizm przy stosowaniu środków antykoncepcyjnych i kompensuje
związane z nimi ograniczone wchłanianie pożądanych witamin, minerałów i pierwiastków śladowych.

! Aż 11 synergistycznie połączonych ze sobą składników:

magnez,
witamina C,
witaminy: B2, B6, B12,
witamina E,
cynk,
selen,
biotyna,
koenzym Q10
kompleks folianów: kwasu foliowego wraz z jego metylowaną formą (MTHF-5).

Kiedy warto zażywać AEGS® Kon Comp?
1. Jeżeli przez dłuższy czas stosujesz doustne preparaty antykoncepcyjne, ponieważ ich przyjmowanie może utrudniać wchłanianie
cennych witamin, minerałów oraz pierwiastków śladowych, na przykład witaminy B12, kwasu foliowego czy też magnezu i selenu.

2. Kiedy w Twoim organizmie występuje wzmożone zapotrzebowanie na substancje czynne, które wchodzą w skład preparatu.

3. Jeśli w najbliższym czasie planujesz rozpoczęcie przyjmowania środków antykoncepcyjnych i chcesz zatroszczyć się o dostateczną
ilość mikroskładników odżywczych w komórkach.
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Produkty oferowane przez firmę Mito-Pharma produkowane są w Niemczech i Szwajcarii z zachowaniem najwyższych standardów 
jakości GMP (zasada dobrej praktyki produkcyjnej). Formuły preparatów opierają się o 50 lat badań i praktycznych doświadczeń
niemieckiego Laboratorium MSE dr. Franza Enzmanna, co gwarantuje zachowanie najwyższej czystości oraz jakości preparatów a także
niezmienność ich składu.

Sposób użycia:
Przyjmuj regularnie, po jednej kapsułce rano i wieczorem do posiłku. Pamiętaj, aby popić kapsułkę wystarczającą ilością wody.

Składniki:
tlenek magnezu (magnez), maltodekstryna, kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza,
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ubichinon (Koenzym Q10), ryboflawina, D-alfa-tokoferol (witamina E),
pirydoksalo-5-fosforan (witamina B6), diglicynian cynku (cynk), selenin (IV) sodu (selen), metylokobalamina (witamina B12), D-biotyna
(biotyna), sól glukozaminowa kwasu (6s)-5-metylotetrahydrofoliowego (kwas foliowy), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy),
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu.

Podmiot odpowiedzialny:

Mito-Pharma Dorota Krawczyk
ul. Sikorskiego 22
66-400 Gorzów Wlkp
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