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Vitasteron max x 10 kaps
 

Cena: 56,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
L-arginina, ekstrakt z owoców buzdyganka naziemnego, ekstrakt z szafranu uprawnego, ekstrakt z korzenia lubczyka ogrodowego, cynk,
witamina B6, żelatyna, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwniki: dwutlenek
tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza, kwas karminowy.

1 kapsułka zawiera:
L-arginina 150 mg*
Ekstrakt z owoców buzdyganka naziemnego 80 mg*
Ekstrakt z szafranu uprawnego 50 mg*
Ekstrakt z korzenia lubczyka ogrodowego 50 mg*
Cynk 15 mg (150% RWS)
Witamina B6 2 mg (143% RWS)
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera 10 kapsułek.
(Brak masy netto na opakowaniu.)

Charakterystyka
Kompozycja składników wspomagających:

libido,
wzmocnienie erekcji,
prawidłowy poziom testosteronu.
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Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu. Nie może być stosowany przez
kobiety w ciąży i matki karmiące piersią.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie, podczas lub po posiłku, popić wodą.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
VALEANT Polska ICN
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

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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