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ManForte x 45 kaps
 

Cena: 46,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 45 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
L-arginina, ekstrakt z owoców buzdyganka ziemnego, glukonian cynku, poliwinylopirolidon, substancja wypełniająca: laktoza, ekstrakt z
korzenia żeń-szenia, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, witamina E (d-alfa-tokoferol), witamina B6, selen (L-
selenometionina), nośnik; polidekstroza, substancja wiążąca: talk, nośnik: dwutlenek krzemu, glikol polietylenowy. Składniki otoczki:
żelatyna, dwutlenek tytanu.

2 kapsułki zawierają:

L-arginina: 500 mg*
Ekstrakt z owoców buzdyganka ziemnego: 250 mg*
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia: 33 mg*
Cynk: 10 mg (100% RWS)
Selen: 55 µg (100% RWS)
Witamina E: 12 mg (100% RWS)
Witamina B6: 1,4 mg (100% RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 45 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Suplement diety ManForte zawiera dużą dawkę l-argininy, buzdyganka ziemnego, który wspomaga popęd seksualny oraz
zdolności seksualne
Żeń-szeń oraz cynk pomagają w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych, odpowiedniego
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poziomu testosteronu we krwi i metabolizmu węglowodanów.
Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny, przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia oraz przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Należy przyjmować 1-2 kapsułki dziennie, popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MedicaLine
Wyspiańskiego 8A
05-400 Otwock

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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