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Vitotal dla mężczyzn x 30 tabl
 

Cena: 23,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Vitotal dla mężczyzn w postaci tabletek od Aflofarm jest produktem dedykowanym mężczyznom. Na co jest Vitotal
dla mężczyzn? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej podaży witamin i minerałów, a także
uzupełnienie diety w luteinę, lecytynę sojową, likopen oraz wyciąg z liści mate, kłącza imbiru, a także korzenia żeń-szenia. Składniki
zawarte w suplemencie diety Vitotal dla mężczyzn wspomagają pracę układu odpornościowego, poza tym wspierają utrzymanie
prawidłowego widzenia. Suplement diety dodatkowo przyczynia się do prawidłowej pracy układu nerwowego i utrzymania funkcji
psychologicznych. Suplement diety Vitotal dla mężczyzn wspomaga pracę mięśni i prawidłowe widzenie, poza tym wspiera metabolizm
węglowodanów i przyczynia się do utrzymania odpowiedniego poziomu glukozy we krwi.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Vitotal dla mężczyzn. W skład każdej tabletki suplementu diety wchodzi 15 mg wyciągu z liści
mate, 10 mg wyciągu z korzenia żeń-szenia, 10 mg wyciągu z kłącza imbiru, 5 mg lecytyny sojowej, 5 mg likopenu, 600 µg (75% RWS)
witaminy A, 200 µg (25% RWS) beta-karotenu, 500 µg luteiny, 15 mg (125% RWS) witaminy E, 15 mg (19% RWS) witaminy C, 30 µg (40%
RWS) witaminy K, 1,4 mg (127% RWS) tiaminy, 1,75 mg (125% RWS) ryboflawiny, a także 2 mg (143% RWS) witaminy B6, 2,5 µg (100%
RWS) witaminy B12, 5 µg (100% RWS) witaminy D, 62,5 µg (125% RWS) biotyny, 200 µg (100% RWS) kwasu foliowego, 20 mg (125%
RWS) niacyny, 7,5 mg (125% RWS) kwasu pantotenowego oraz 125 mg (18% RWS) fosforu i 60 mg (16% RWS) magnezu, a dodatkowo 5
mg (36% RWS) żelaza, 100 µg (67% RWS) jodu, 500 µg (50% RWS) miedzi, 2 mg (100% RWS) manganu, 40 µg (100% RWS) chromu oraz
50 µg (100% RWS) molibdenu, 30 µg (55% RWS) selenu i 5 mg (50% RWS) cynku. W składzie suplementu diety znajdują się też
substancje pomocnicze. Sprawdzić je można na opakowaniu produktu.

Suplement diety Vitotal dla mężczyzn powinien być przyjmowany według zaleceń producenta i zgodnie z ustalonym przez niego
dawkowaniem. Zaleca się przyjmowanie 1 tabletki Vitotal dla mężczyzn dziennie i nie należy tej dawki przekraczać.

Vitotal dla mężczyzn ma przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy może z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do stosowania
suplementu diety jest uczulenie na choć jeden ze składników produktu. Preparat nie powinien być przyjmowany wraz z medykamentami
zawierającymi w składzie witaminę A. Pacjenci stosujący jakiekolwiek leki powinni omówić z lekarzem ewentualne przyjmowanie
suplementu diety. Vitotal dla mężczyzn nie może być traktowany jako zamiennik zbilansowanych posiłków i zdrowego trybu życia,
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ponieważ nie jest w stanie ich zastąpić. Suplement diet nie może być też przyjmowany w dawkach większych od wskazanych przez
producenta. Nie należy również zapominać o konieczności bezpiecznego przechowywania suplementu diety, w tym szczególnie o jego
zabezpieczeniu, aby nie był widoczny i dostępny dla małych dzieci. Suplement diety Vitotal dla mężczyzn należy przechowywać w
temperaturze pokojowej, chroniąc go przed działaniem światła oraz wilgoci.

Opis
Opracowany dla mężczyzn zestaw witamin i minerałów wzbogacony luteiną, likopenem, lecytyną sojową oraz wyciągami z liści mate, z
korzenia żeń-szenia i z kłącza imbiru

Składniki produktu pomagają w:

utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi (cynk),
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni (magnez, witamina D),
prawidłowej syntezie białka (cynk, magnez),
utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych (cynk, jod, żelazo, żeń-szeń),
zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia (foliany (kwas foliowy), kwas pantotenowy, magnez, niacyna, ryboflawina, witamina
B12, witamina B6, witamina C, żelazo, żeń-szeń, mate),
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (cynk, foliany (kwas foliowy), miedź, selen, witamina A, witamina B12,
witamina B6, witamina C, witamina D, żelazo, żeń-szeń, imbir),
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego (biotyna, jod, magnez, miedź, niacyna, ryboflawina, tiamina, witamina B12,
witamina B6, witamina C) i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych (biotyna, foliany (kwas foliowy), magnez, niacyna,
tiamina, witamina B12, witamina B6, witamina C),
prawidłowym funkcjonowaniu serca (tiamina, imbir, mate),
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów (cynk) i prawidłowego poziomu glukozy we krwi (chrom, żeń-szeń),
utrzymaniu prawidłowego widzenia (cynk, ryboflawina, witamina A).

Składniki
węglan magnezu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja
wypełniająca: celuloza, amid kwasu nikotynowego, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas L-askorbinowy, wyciąg z liści mate, octan DL-alfa-tokoferylu, beta-
karoten, wyciąg z korzenia żeń-szenia, wyciąg z kłącza imbiru, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, D-pantotenian wapnia,
tlenek cynku, <span style='font-weight: bold;text-decoration: underline;'>lecytyna sojowa</span>, likopen, siarczan żelaza (II), substancja
glazurująca: hydroksypropyloceluloza, octan retinylu, barwnik: dwutlenek tytanu, luteina, chlorowodorek pirodyksyny, cytrynian manganu,
ryboflawina, monoazotan tiaminy, siarczan miedzi (II), barwnik: koszenila, kwas pteroilomonoglutaminowy, barwnik: brąz HT, jodek
potasu, D-biotyna, molibdenian (VI) sodu, chlorek chromu (III), filochinon, selenian (VI) sodu, cholekalcyferol, cyjanokobalamina,
substancje glazurujące wosk pszczeli i wosk carnauba

Wartości odżywcze 1 tabletka
Wyciąg z liści mate 15 mg
Wyciąg z korzenia żeń-szenia 10 mg
Wyciąg z kłącza imbiru 10 mg
Lecytyna sojowa 5 mg
Likopen 5 mg
Witamina A 600 µg ekwiwalentu retinolu (75%)*
Beta-karoten 200 µg ekwiwalentu retinolu (25%)*
Luteina 500 µg
Witamina E 15 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (125%)*
Witamina C 15 mg (19%)*
Witamina K 30 µg (40%)*
Tiamina (witamina B1) 1,4 mg (127%)*
Ryboflawina (witamina B2) 1,75 mg (125%)*
Witamina B6 2 mg (143%)*
Witamina B12 2,5 µg (100%)*
Witamina D 5 µg (100%)*
Biotyna (witamina B7) 62,5 µg (125%)*
Kwas foliowy 200 µg (100%)*
Niacyna (witamina B3) 20 mg ekwiwalentu niacyny (125%)*
Kwas pantotenowy (witamina B5) 7,5 mg (125%)*
Fosfor 125 mg (18%)*
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1 tabletka
Magnez 60 mg (16%)*
Żelazo 5 mg (36%)*
Jod 100 µg (67%)*
Miedź 500 µg (50%)*
Mangan 2 mg (100%)*
Chrom 40 µg (100%)*
Molibden 50 µg (100%)*
Selen 30 µg (55%)*
Cynk 5 mg (50%)*
*% referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Produkt zawiera soję i produkty pochodne. Nie należy stosować
łącznie z innymi preparatami witaminy A. W przypadku stosowania leków, należy skonsultować przyjmowanie preparatu zawierającego
żeń-szeń z lekarzem. Produkt nie powinien być stosowany dłużej niż 3 miesiące.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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.
 

Galeria
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