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Supramen x 120 kaps
 

Cena: 274,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent ESTABLO PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
(winian L-karnityny – karnityna; inozytol; hydroksypropylometyloceluloza; octan DL-alfatokoferolu – witamina E; N-acetyl L-karnityna;
celuloza mikrokrystaliczne – substancja wypełniająca; L-arginina; sole magnezowe kwasów tłuszczowych – substancja
przeciwzbrylająca; ubichinon – koenzym Q10; ekstrakt z owocu pomidora – likopen; L-glutation; cytrynian cynku – cynk; cholekalcyferol
– witamina D; selenian IV sodu – selen; glukonian miedzi – miedź; dwutlenek tytanu – barwnik; sól glukozaminowa kwasu
(6S)--5-metylotetrahydrofoliowego; kwas pteroilomonoglukozaminowy)

4 kapsułki zawierają:

L-karnityna - 500mg*
N-acetyl L-karnityna - 250 mg*
Witamina E - 100 mg (1000% RWS)
Koenzym Q10 - 100 mg*
Cynk - 20 mg (200% RWS)
Selen - 90 µg (164% RWS)
Miedź - 2 mg (200% RWS)
Likopen (ekstrakt z owoców pomidora standaryzowany na 6% likopenu) - 4 mg*
L-glutation - 50 mg*
L-arginina - 50 mg*
Witamina D - 50 µg (2000 IU) (1000% RWS)
Foliany - 400 µg (200% RWS)
Mio-inozytol - 500 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
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Masa netto
83,28 g
Masa 1 kapsułki: 694 mg

Charakterystyka
Przyczynia się do utrzymania prawidłowego procesu spermatogenezy oraz poprawy mikrokrążenia w obrębie miednicy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 razy dziennie po 2 kapsułki - rano i wieczorem, w trakcie lub po posiłku. Popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Establo Pharma Sp.z o.o.
ul. Wojciechowska 9B/9
20-704 Lublin

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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