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Vitotal Gold dla mężczyzn 1000 ml
 

Cena: 39,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1000ml

Postać Płyny doustne

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Vitotal Gold dla mężczyzn został opracowany z myślą o panach stawiających sobie za cel jak najdłuższe utrzymanie dobrej kondycji
fizycznej i umysłowej. Pragnących zachować siłę, energię i witalność. W toniku Vitotal Gold dla mężczyzn zawarte są witaminy i wyciągi
roślinne dobrane tak, by jak najlepiej odpowiadać potrzebom męskiego organizmu.

Składniki
woda, koncentrat z czarnej porzeczki, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, kaws L-askorbinowy, substancja konserwująca:
benzoesan sodu, aromat, substancja słodząca: aspartam, ekstrakt z korzenia żeń-szenia, wyciąg z czerwonego wina, wyciąg ze skórek
czerwonych winogron, wyciąg z liści pokrzywy, wyciąg z kłącza imbiru, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek
pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina

Stosowanie
Sposób użycia:
Dorośli: 15 ml preparatu 2 razy 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.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o produkcie zamieszczoną na ulotce.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci. Po otwarciu produkt spożyć w ciągu 30 dni. Ewentualny osad nie stanowi wady produktu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
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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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