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Promen x 30 kaps
 

Cena: 48,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent TYMOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej lniany - tłoczony na zimno, otoczka (substancja glazurująca-żelatyna wieprzowa i substancja utrzymująca wilgoć glicerol), cynk
(glukonian cynku), wyciąg z żeń-szenia syberyjskiego, substancja zagęszczająca - dwutlenek krzemu, selen (drożdże wzbogacone w
selen), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), barwnik - tlenek żelaza czerwony, witamina B12 (cyjanokobalamina), przeciwutleniacze-
lecytyna, palmitynian askorbylu, dl-alfa-tokoferol.

1 kapsułka zawiera:

Olej lniany -960 mg*, w tym
Omega 3 -480 mg*
Omega 6 - 182 mg*

Wyciąg z żeń-szenia syberyjskiego - 100 mg*
Witamina E - 13,4 mg (112% RWS)
Witamina B12 - 1&micro;g (40% RWS)
Cynk - 15 mg (150% RWS)
Selen - 20&micro;g (36% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek po 1,66g

Charakterystyka
Suplement diety Promen to preparat przygotowany specjalnie dla mężczyzn.
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Obecny w produkcie cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych a selen przyczynia
się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy (produkcji i dojrzewania plemników).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie, rano. Po trzech miesiącach stosowania zalecana jest jednomiesięczna przerwa.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
TYMOFARM
00-790 Warszawa
ul. Willowa 8/10 lokal 29

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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