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Parenton x 60 kaps
 

Cena: 98,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent GARDENPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z korzenia szparaga groniastego (Asparagus racemosus /Shatavari/) DER: 4:1; żelatyna wołowa; ekstrakt z korzenia Maca
(Lepidium meyenii) DER: 4:1; ekstrakt z korzenia traganka błoniastego (Astragalus membranaceus Bunge) DER: 4:1; winian L-karnityny;
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; glukonian cynku; ekstrakt z żywicy kadzidłowca (Boswellia serrata) DER: 6:1
zawartość kwasu bosweliowego: 60%; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, ekstrakt z kwiatu i pręcika
szafranu uprawnego /krokusa uprawnego/ (Crocus sativus L.) DER: 4:1; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; selenian (VI)
sodu; barwniki: dwutlenek tytanu, błękit brylantowy.

2 kapsułki zawierają:

Ekstrakt z korzenia szparaga groniastego (Asparagus racemosus /Shatavari/) - 260 mg*
Ekstrakt z korzenia Maca (Lepidium meyenii) - 200 mg*
Ekstrakt z korzenia traganka błoniastego (Astragalus membranaceus Bunge) - 150 mg*
L-karnityna - 102 mg*
Ekstrakt z żywicy kadzidłowca (Boswelia serrata) - 50 mg*

w tym kwasu bosweliowego - 30 mg*
Ekstrakt z kwiatu i pręcika szafranu uprawnego /krokusa uprawnego/ (Crocus sativus L.) - 28 mg*
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Selen - 55 µg (100% RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
40,08 g (60 kapsułek po 0,668 g)

Charakterystyka
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Parenton to preparat dla mężczyzn, którzy pragną zadbać o jakość nasienia, wzmocnić płodność i utrzymać funkcje rozrodcze na
prawidłowym poziomie.
Zawiera ekstrakty: ze szparaga groniastego, kadzidłowca, szafranu uprawnego, traganka błoniastego, Maca oraz cynk i selen.

Przeciwwskazania
Nie stosować przy nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. Ze względu na obecność szafranu nie stosować u osób z
zaburzeniami krzepnięcia krwi. Produkt nie powinien być zażywany przez kobiety w ciąży i karmiące oraz osoby poniżej 18 roku życia.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie po posiłku, popić wystarczającą ilością wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci.

Producent
GardenPharm Sp. z o. o.
ul. Staromiejska 8/12
26-600 Radom

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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