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Vitotal Gold dla Mężczyzn, 1000ml
 

Cena: 35,39 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1000 ml

Postać płyn

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Vitotal Gold dla mężczyzn suplement diety został opracowany z myślą o panach stawiających sobie za cel jak najdłuższe utrzymanie
dobrej kondycji fizycznej i umysłowej. Pragnących zachować siłę, energię, witalność. W toniku Vitotal Gold dla mężczyzn zawarte są
witaminy i wyciągi roślinne dobrane tak by jak najlepiej odpowiadać potrzebom męskiego organizmu.

Składniki produktu: - pomagają utrzymać dobrą formę fizyczną i umysłową - przyczyniają się do zachowania prawidłowego ciśnienia
krwi - wspomagają poprawną ruchomość stawów - przyczyniają się do zachowania zdrowej prostaty Wyciąg z czerwonego wina
(wytwarzany z winogron odmiany Vitis vinifera L.) oraz wyciąg ze skórek czerwonych winogron pomagają w obronie przed wolnymi
rodnikami uszkadzającymi komórki. Utrzymują integralność układu żylnego oraz przyczyniają się do zachowania prawidłowego ciśnienia
krwi. Przyczyniają się również do dobrego przepływu krwi w kończynach dolnych w przypadku odczucia zmęczonych i ciężkich nóg.
Wyciąg z żeń-szenia korzystnie wpływa na organizm zarówno w przypadku wzmożonej aktywności umysłowej i fizycznej, przemęczenia,
jak i w przypadku osłabionej zdolności koncentracji, zapamiętywania i kojarzenia. Pomaga w utrzymaniu funkcji poznawczych,
wspomagając pamięć. Przyczynia się do prawidłowego krążenia krwi, co związane jest z lepszą pracą mózgu oraz reakcją na bodźce.
Pomaga w zachowaniu optymalnej wydolności i witalności. Pomaga w utrzymywaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz
przyczynia się do zachowania naturalnej aktywności seksualnej. Wyciąg z kłącza imbiru wspomaga utrzymanie sprawności i
odpowiedniej ruchomości stawów. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu naczyniowego, co z kolei pomaga w
zachowywaniu prawidłowej pracy serca. Wspomaga trawienie, przyczyniając się do prawidłowego funkcjonowania jelit. Wyciąg z liści
pokrzywy przyczynia się do zachowania zdrowej prostaty, pomaga w zachowaniu prawidłowej pracy serca i wydolności układu
krwionośnego. Wspomaga układ ruchu, wpływając korzystnie na zachowanie elastycznych stawów. Wspomaga witalność i system
odpornościowy organizmu. Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca. Ryboflawina wspiera utrzymanie prawidłowego
widzenia. Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Niacyna pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego. Kwas foliowy należący do folianów, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie. Biotyna przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych. Witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
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odpornościowego. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości,
chrząstki, zębów, dziąseł, skóry i naczyń krwionośnych.

Skład

Wyciąg z czerwonego wina, Wyciąg ze skórek winogron, Ekstrakt z korzenia żeń-szenia, Wyciąg z kłącza imbiru, Wyciąg z liści pokrzywy,
Koncentrat z czarnej porzeczki, Tiamina (witamina B1), Ryboflawina (witamina B2), Witamina B6, Niacyna, Kwas foliowy, Kwas
pantotenowy, Biotyna, Witamina B12, Witamina C

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.
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