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Vitotal dla Mężczyzn, 30 tabletek
 

cena: 27,30 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki

Producent Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

VITOTAL DLA MĘŻCZYZN to zestaw witamin i minerałów z luteiną, likopenem, lecytyną sojową oraz wyciągami z liści mate, z korzenia
żeń-szenia i z kłącza imbiru, przeznaczonych dla mężczyzn.

DZIAŁANIE:
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
ma korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serca
pomaga w prawidłowym utrzymaniu metabolizmu węglowodanów i prawidłowego poziomu glukozy we krwi
ma wpływ na prawidłowe widzenie
przyczynia się do prawidłowej syntezy białek
odgrywa rolę w zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia

STOSOWANIE:
Należy spożywać 1 tabletkę dziennie.

1 tabletka zawiera:
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,
beta-karoten 200 µg,
luteina 500 µg,
witamina E 15 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu,
witamina C 15 mg,
witamina K 30 µg,
tiamina 1,4 mg,
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ryboflawina 1,75 mg,
witamina B6 2 mg,
witamina B12 2,5 µg,
witamina D 5 µg,
biotyna 62,5 µg,
kwas foliowy 200 µg,
niacyna 20 mg,
kwas pantotenowy 7,5 mg,
fosfor 125 mg,
magnez 60 mg,
żelazo 5 mg,
jod 100 µg,
miedź 500 µg,
mangan 2 mg,
chrom 40 µg,
molibden 50 µg ,
selen 30 µg,
cynk 5 mg.

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

Ważne informacje:
Nie należy przyjmować, gdy występuje nadwrażliwość na jakikolwiek składnik produktu.
Nie stosować razem z innymi preparatami witaminy A.
Nie stosować dłużej niż 3 miesiące.
Dla utrzymania właściwego stanu zdrowia należy przestrzegać zróżnicowanej diety i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być przyjmowany jako zamiennik (substytut) zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać określonej dawki preparatu.

Przechowywanie:
Produkt przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od dzieci.

Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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