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MultiVit dla mężczyzn Activlab, 60 kapsułek
 

Cena: 10,91 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent UNIPRO SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

MultiVit dla mężczyzn Activlab Pharma to suplement diety zawierający pełen zestaw witamin i minerałów opracowany specjalnie dla
mężczyzn. Produkt został dodatkowo wzbogacony luteiną, likopenem, lecytyną sojową oraz wyciągami z liści mate, z korzenia żeń-
szenia i z kłącza imbiru.

 Składniki produktu:

pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi (cynk),
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i prawidłowej syntezie białka (magnez),
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia (kwas foliowy, kwas pantotenowy, magnez, niacyna, ryboflawina,
witamina B12, witamina B6, witamina C, żelazo, żeń-szeń, mate),
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (cynk, kwas foliowy, miedź, selen, witamina A, witamina B12, witamina B6,
witamina C, witamina D, żelazo, żeń-szeń, imbir),
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych (biotyna, magnez, niacyna,
tiamina, witamina B12, witamina B6, witamina C),
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów i prawidłowego poziomu glukozy we krwi (chrom),
utrzymaniu prawidłowego widzenia (cynk, ryboflawina, witamina A).

Produkt przeznaczony dla dorosłych mężczyzn.

Sposób użycia:

1 kapsułka dziennie
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Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zróżnicowany i zrównoważony sposób odżywiania się jest niezbędny dla zachowania zdrowia.
Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.
Może zawierać pochodne: zbóż zawierających gluten, soi, mleka.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w zamkniętym opakowaniu, niedostępnym dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Activlab Pharma
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