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APTEO Witaminy dla Niego 30 tabl.
 

Cena: 18,96 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Opakowanie 30 tabl.

Postać Tabletki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Sole wapniowe kwasu ortofosforowego (fosfor); substancja wypełniająca: celuloza; węglan magnezu (magnez); kwas L-
askorbinowy (wit. C); glukonian żelaza (II) (żelazo); wyciąg z pomidora zwyczajnego (Lycopersicon esculentum) standaryzowany na
zawartość 10% likopenu; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; cytrynian cynku (cynk); amid kwasu nikotynowego
(niacyna); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; selenian (IV) sodu (selen); octan DL-alfa-tokoferylu
(wit. E); wyciąg z korzenia imbiru lekarskiego (Zingiber officinale Roscoe) standaryzowany na zawartość 0,5% gingeroli, DER 10:1; wyciąg
z owoców palmy sabałowej (Serenoa repens) standaryzowany na zawartość 25% kwasów tłuszczowych, DER 5:1; wyciąg z korzenia żeń-
szenia (Panax Ginseng) standaryzowany na zawartość 7% ginsenozydów, DER 4:1; wyciąg z pestek winorośli właściwej (Vitis vinifera L.)
standaryzowany na zawartość 95% proantocyjanidyn, DER 100:1; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); barwnik: dwutlenek tytanu;
glukonian miedzi (II) (miedź); siarczan manganu (mangan); substancja glazurująca: glikol polietylenowy; octan retinylu (wit. A);
cyjanokobalamina (wit. B12); wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta L.) standaryzowany na zawartość 20% luteiny i 4%
zeaksantyny, DER 20:1; ryboflawina (wit. B2); cholekalcyferol (wit. D); substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; chlorowodorek
pirydoksyny (wit. B6); chlorowodorek tiaminy (wit. B1); substancje glazurujące: poliwinylopirolidon, guma arabska; filochinon (wit. K);
chlorek chromu (III) (chrom); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe (kwas
stearynowy); jodek potasu (jod); molibdenian (VI) sodu (molibden); D-biotyna (biotyna).  Wskazania Kompleksowy zestaw składników
dobranych specjalnie dla mężczyzn.  Działanie Składniki preparatu wpływają korzystnie na:  witalność (imbir i żeń-szeń) i podtrzymanie
sprawności fizycznej, seksualnej i umysłowej (żeń-szeń)  wzrost włosów (palma sabłowa) 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  Dawkowanie 1 tabletka dziennie, popijając wodą. Informacja
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać
zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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