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Rutiver preparat dla mężczyzn x30 kapsułek
 

Cena: 37,32 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Biovena Health

Postać kapsułki

Przeznaczenie dla mężczyzn

Substancja
czynna

biotyna, cynk, granat, kwas pantotenowy,
likopen, miedź, niacyna, palma sabałowa,
pestki dyni, witamina B1, witamina B12,
witamina B2, witamina B6, witamina E, żeń-
szeń

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Rutiver to preparat przygotowany specjalnie dla mężczyzn. Jego skład opiera się na bogatej kompozycji ekstraktów roślinnych, L-
karnityny, likopenu, ważnych składników mineralnych: cynku i miedzi oraz zestawu witamin.

Skład

1 kapsułka zawiera:

L-arginina - 20 mg
ekstrakt z pestek dyni - 250 mg
ekstrakt z korzenia żeń-szenia - 20 mg
ekstrakt z owoców granatu - 80 mg
ekstrakt z owoców palmy sabalowej - 50 mg
likopen - 0,6 mg
cynk - 5 mg (50 % ZDS*)
miedź - 1000 µg (100 % ZDS*)
biotyna - 50 µg (100 % ZDS*)
witamina E - 6 mg ET (50 % ZDS*)
witamina B6 - 0,7 mg (50 % ZDS*)
niacyna - 9 mg EN (56 % ZDS*)
kwas pantotenowy - 3 mg (50 % ZDS*)
witamina B2 - 0,8 mg (57 % ZDS*)
witamina B1 - 0,7 mg (64 % ZDS*)

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

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/rutiver-preparat-dla-mezczyzn-x30-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
witamina B12 - 0,5 µg (20 % ZDS*)

* - % realizacji zalecanego dziennego spożycia
 EN – ekwiwalentu niacyny
ET – ekwiwalentu alfa tokoferolu

Właściwości składników

Żeń-szeń przyczynia się do zachowania energii i sił witalnych, wpływa korzystnie na funkcje seksualne.
Pestki dyni są znanym surowcem stosowanym w celu utrzymania prawidłowych funkcji prostaty.
Palma sabal pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu prostaty i układu moczowego, wspierając właściwy przepływ moczu.
Cynk pomaga utrzymać odpowiedni poziom testosteronu we krwi, wspomaga prawidłowe funkcje rozrodcze, wspiera płodność.
Miedź wpływa na stan tkanek łącznych, pomaga zachować odpowiednią pigmentację włosów.
Biotyna pomaga utrzymać zdrowe włosy i skórę.
Niacyna, kwas pantotenowy i witaminy B6, B2, B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, wspierają
przemiany energetyczne.
Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej oraz utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu,
a witamina B1 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.
Witamina E jest silnym antyoksydantem.

Zalecane dzienne spożycie

1 kapsułka dziennie.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Biovena Health Sp. z o.o.
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
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