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Profertil x 180 kaps
 

Cena: 605,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 180 kaps

Postać Kapsułki

Producent ESTABLO PHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
L-karnityny winian, L-argininy hydrochlorek, dl-alfa octan tokoferolu, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, środki
przeciwzbrylające: Krzemu dwutlenek, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk, cynku siarczan, L-glutation, koenzym Q10, sodu
selenian, barwniki: tytanu dwutlenek, żelaza tlenek, kwas pteroilomonoglutaminowy.

2 kapsułki zawierają:

L-karnityna - 440 mg
L-arginina - 250 mg
Koenzym Q10 - 15 mg
Witamina E - 120 mg
Cynk - 40 mg
Kwas foliowy - 800 mcg
Glutation - 80 mg
Selen - 60 mcg

Wartość odżywcza (w 2 kapsułkach):

Wartość energetyczna - 6.3kJ/1.5kcal
Białko - 39.6 mg
Węglowodany - 5.6 mg
Tłuszcz - 47.6 mg
Wymienniki węglowodanowe - 0.001

Vegi-caps: kapsułka pochodzenia roślinnego (celuloza).
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Masa netto
Zawartość netto 180 kapsułek: 159.0 g

Charakterystyka
PROfertil to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, dedykowany mężczyznom z zaburzeniami
płodności, pragnącym mieć dzieci.

Selen: przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy.
Cynk: pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych.
Foliany: pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.
Foliany: pomagają w prawidłowej syntezie aminokwasów.
Witamina E i Selen: pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
PROfertil 180 kapsułek: kuracja 3- miesięczna

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Mężczyźni w wieku powyżej 18 roku życia:
doustnie 2 kapsułki dziennie podczas lub po posiłku,obficie popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Producent
Import/dystrybucja
Establo Pharma Sp.z o.o.
ul. Wojciechowska 5/lok.39
20-704 Lublin
Polska
Wyprodukowano dla:
Lenus Pharma GesmbH
Wiedeń/Austria
Wyprodukowano w NIemczech

Ważne informacje
Nie zawiera laktozy i glutenu. Bez dodatków pochodzenia zwierzęcego.

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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