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Magnez dla mężczyzn APTEO kapsułki, 30 kaps.
 

Cena: 15,75 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety z magnezem w postaci cytrynianu magnezu dla aktywnych mężczyzn z dodatkiem 4 składników czynnych.

-magnez - korzystnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mięśni, utrzymuje prawidłowy metabolizm energetyczny

- witamina B6 - utrzymuje prawidłowy metabolizmu energetycznego 

- korzeń Maca - pomaga zachować naturalną aktywność seksualną i energię

- selen - wpływa pozytywnie na męską płodność poprzez przyczynianie się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy

- cynk - wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu testosteronu

Składniki:
Cytrynian magnezu (magnez); substancja wypełniająca: celuloza; żelatyna; wyciąg z korzenia Maca (Lepidium meyenii - Maca), DER 5:1;
tlenek cynku (cynk); substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek
tytanu; chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); selenian (IV) sodu (selen). 

Składnik  1 kapsułka % RWS*

Wyciąg z korzenia Maca 60 mg **
Magnez (z cytrynianu magnezu) 60 mg 16
Cynk 10 mg 100
Selen 55 µg 100
Witamina B6 1,4 mg 100

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
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**brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie w trakcie lub po posiłku, popijając wodą.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. 

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed światłem i wilgocią.

Zawartość: 30 kapsułek twardych, masa netto 19,3 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

