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ALINESS Vitamin Complex dla Mężczyzn 120ta
 

Cena: 54,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: cytrynian magnezu, węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z palmy sabałowej (DER 4:1), ekstrakt z buzdyganka
naziemnego (DER 4:1), kwas L-askorbinowy (witamina C), octan D-α-tokoferylu (witamina E), cytrynian cynku, standaryzowany ekstrakt z
korzenia żeń-szenia (4% ginsenozydów, GINXREAL®), dwuwinian choliny (Vitacholine™), Spectra™ (opatentowana mieszanina
ekstraktów z 29 warzyw, owoców i ziół: kawa arabica, kiełki brokuła, zielona herbata, cebula, jabłko, acerola, camu camu, kwercetyna,
pomidor, brokuł, jagoda acai, kurkuma, czosnek, bazylia, oregano, cynamon, czarny bez, marchew, mangostan, czarna porzeczka, jagoda,
wiśnia, jeżyna, aronia, malina, szpinak, jarmuż, borówka i brukselka), jodek potasu, kwas nikotynowy (niacyna), D-pantotenian wapnia
(kwas pantotenowy), L-selenometionina (Selenium SeLECT®), standaryzowany ekstrakt z pomidora (10% likopenu, LycoLex®), octan
retinylu (witamina A), metylokobalamina (witamina B12), glikozydy stewiolowe, cholekalcyferol (witamina D), siarczan manganu,
5-fosforan pirydoksalu (witamina B6), glukonian miedzi, ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), menachinon-7
(witamina K, VitaMK7®), molibdenian sodu, pikolinian chromu, sól glukozaminowa kwasu (6S)-5- metylotetrahydrofoliowego (folian,
Quatrefolic®), D-biotyna.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 2 tabletki dziennie. Nie przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zaleca się stosowanie zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia.

Zawartość opakowania: 120 tabletek

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.
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Premium Vitamin Complex DLA MĘŻCZYZN to zbilansowana kompozycja witamin, minerałów oraz składników roślinnych, stworzona
specjalnie dla mężczyzn. Dzięki zastosowaniu dobrze przyswajalnych form, produkt pomaga w uzupełnieniu dziennego zapotrzebowania
organizmu mężczyzny na aż 23 niezbędne mikroskładniki odżywcze.

Ponadto, obecność składników dedykowanych sprawia, że Premium Vitamin Complex DLA MĘŻCZYZN wspiera również typowo męskie
aspekty zdrowia – pomaga utrzymać właściwy poziom testosteronu we krwi1) oraz wspiera prawidłowe działanie narządów płciowych,
przyczyniając się do poprawy sprawności seksualnej2),3). Wspiera także właściwe funkcjonowanie gruczołu prostaty oraz naturalny
wzrost włosów u mężczyzn.
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