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Vitotal dla mężczyzn x30 tabletek
 

Cena: 25,40 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Przeznaczenie dla mężczyzn

Substancja
czynna

Beta-karoten, biotyna, chrom, cynk, fosfor,
imbir, jod, kwas foliowy, kwas pantotenowy,
lecytyna, likopen, luteina, magnez, mangan,
miedź, molibden, niacyna, ostrokrzew
paragwajski (Yerba mate), selen, witamina A,
witamina B1, witamina B12, witamina B2,
witamina B6, witamina C, witamina D,
witamina E, witamina K, żelazo, żeń-szeń

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Dopasowany dla mężczyzn zestaw witamin i minerałów z luteiną, likopenem, lecytyną sojową oraz wyciągami z liści mate, z korzenia
żeń-szenia i z kłącza imbiru

Składniki produktu pomagają w:

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
prawidłowym funkcjonowaniu serca,
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów i prawidłowego poziomu glukozy we krwi,
utrzymaniu prawidłowego widzenia,
utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi,
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
prawidłowej syntezie białka,
utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych
oraz przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Skład

1 tabletka zawiera
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Witamina A 600 µg ekwiwalentu retinolu (75%)*
Beta-karoten 200 µg ekwiwalentu retinolu (25%)*
Luteina 500 µg
Witamina E 15 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (125%)*
Witamina C 15 mg (19%)*
Witamina K 30 µg (40%)*
Tiamina (witamina B1) 1,4 mg (127%)*
Ryboflawina (witamina B2) 1,75 mg (125%)*
Witamina B6 2 mg (143%)*
Witamina B12 2,5 µg (100%)*
Witamina D 5 µg (100%)*
Biotyna 62,5 µg (125%)*
Kwas foliowy 200 µg (100%)*
Niacyna 20 mg ekwiwalentu niacyny (125%)*
Kwas pantotenowy 7,5 mg (125%)*
Fosfor 125 mg (18%)*
Magnez 60 mg (16%)*
Żelazo 5 mg (36%)*
Jod 100 µg (67%)*
Miedź 500 µg (50%)*
Mangan 2 mg (100%)*
Chrom 40 µg (100%)*
Molibden 50 µg (100%)*
Selen 30 µg (55%)*
Cynk 5 mg (50%)*
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

% Zalecanego Dziennego Spożycia

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:

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