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Acertin x 60 sasz
 

Cena: 189,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 sasz

Postać Proszki

Producent EXELTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sacharoza; myo-inozytol; kwas: kwas cytrynowy bezwodny; aromat; emulgator: estry sacharozy i kwasów tłuszczowych; witamina E
(octan DL-alfa tokoferylu); fumaran L-karnityny; L-arginina; barwnik: karoteny; substancje słodzące: acesulfam K, aspartam; substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; kwas foliowy (kwa spteroiloglutaminowy); selen (selenian (IV) sodu).

1 saszetka zawiera:

Myo-inozytol - 1000 mg*
Witamina E - 30 mg (250% RWS)
L-karnityna - 30 mg*
L-arginina - 30 mg*
Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS)
Selen - 55 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
210 g

Charakterystyka
Acertin to suplement diety przeznaczony dla mężczyzn planujących powiększenie rodziny.

Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy, wspomaga utrzymanie prawidłowej płodności u mężczyzn
Produkt zawiera: L-karnitynę i L-argininę
Kwas foliowy przyczynia się do prawidłowej syntezy aminokwasów, bierze udział w procesie podziału komórek
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 saszetkę rozpuścić w szklance wody.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Wyprodukowano we Włoszech dla:
Exeltis Poland Sp. z o.o.
ul. gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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