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Vitotal dla mężczyzn 30tabl.
 

cena: 21,81 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania
Uzupełnienie diety w witaminy i minerały m.in. w wyciąg z liści mate, żeń szeń, imbir, lecytynę sojową,
likopen, witaminę A, beta karoten, luteinę, witaminę E, witaminę C, witaminę K, tiaminę, ryboflawinę,
witaminę B6, witaminę B12, witaminę D, biotynę, kwas foliowy, niacynę, kwas pantotenowy, fosfor,
magnez, żelazco, jod, miedz, mangan, chrom, molibden, selen i cynk.

Skład
węglan magnezu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, hydroksypropylometyloceluloza, celuloza, amid kwasu nikotynowego,
sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, 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, dwutlenek krzemu, D-pantotenian wapnia,
tlenek cynku, lecytyna sojowa, likopen, siarczan żelaza (II), hydroksypropyloceluloza, octan retinylu, dwutlenek tytanu, luteina,
chlorowodorek
pirodyksyny, cytrynian manganu, ryboflawina, monoazotan tiaminy, siarczan miedzi (II), koszenila, kwas pteroilomonoglutaminowy, : brąz
HT,
jodek potasu, D-biotyna, molibdenian (VI) sodu, chlorek chromu (III), filochinon, selenian (VI) sodu, cholekalcyferol, cyjanokobalamina,
wosk pszczeli i wosk carnauba.

1 tabletka zawiera 15 mg wyciągu z liści mate, 10 mg wyciągu z korzenia żeń szenia, 10 mg wyciąu z kłącza imbiru, 5 mg lecytyny sojowej,
5 mg likopenu, 600 mcg witaminy A, 200 mcg beta karotenu, 500 mcg luteiny, 15 mg witaminy E, 15 mg witaminy C, 30 mcg witaminy K,
1,4 mg tiaminy, 1,75 mg ryboflawiny, 2 mg witaminy B6, 2,5 mcg witaminy B12, 5 mcg witaminy D, 62,5 mcg biotyny, 200 mcg kwasu foliowego,
20 mg niacyny, 7,5 witaminy B5, 125 mg fosforu, 60 mg magnezu, 5 mg żelaza, 200 mcg jodu, 500 mcg miedzi, 2 mg manganu, 40 mcg 
chromu, 50 mcg molibdenu, 30 selenu, 5 mg cynku.

Działanie
Utrzymanie prawidłowego poziomu testosteronu, zmniejszenie uczucia znużenia i zmęczenia. Prawidłowa synteza białek,
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Utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy, poprawa funkcjonowania układu odpornościowego, poprawa widzenia.

Dawkowanie
Dorośli : 1 tabletka dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
Nie należy łączyć produktu z innymi lekami zawierającymi witaminę A i żeń szeń.
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