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AndroMass extreme botanical SARM x 60 kaps (Kenay)
 

Cena: 90,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent KENAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z owoców gorzkiego melona (Momordica charantia) standaryzowany na minimum 7% goryczy i 0,5% charantyny; apigenina
pozyskiwana z owoców grejpfruta (Citrus paradisi); maltodekstryna; substancja przeciwzbrylająca: węglan magnezu, dwutlenek krzemu;
kapsułka: hydroksypropylometyloceluloza

2 kapsułki zawierają:

Apigenina pozyskiwana z owoców grejpfruta (Citrus paradisi) /APIGENIUS®/ - 200 mg*
Ekstrakt z owoców gorzkiego melona(Momordica charantia) /Momordicin®/ - 600 mg*, w tym:

charantyny 0,5% - 3 mg*
gorycz >7% > 42 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Opakowanie zawiera: 60 kapsułek
Masa netto: 24 g

Charakterystyka

Apigenina i związki goryczowe to naturalne, selektywne modulatory receptora androgenowego (SARM), które wspomagają
jednocześnie przyrost masy mięśni i prawidłowe czynności prostaty.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się podawania dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym.
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Stosowanie
2 razy dziennie po 1 kapsułce.

Przechowywanie
Przechowywać W zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Kenay Sp. J.
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
Polska

Ważne informacje
Momordicin® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sabinsa.
APIGENIUS® jest zarejestrowanym znakiem towarowym HEALTHTECH BIO ACTIVES, S.L.U

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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