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ALLNUTRITION MENS SUPPORT EXTREME 120 kapsułek
 

Cena: 46,99 PLN

Opis słownikowy

Producent SFD Spółka Akcyjna

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościALLNUTRITION MENS SUPPORT EXTREME 120 kapsułekAŻ 60 DNI SUPLEMENTACJIWITAMINA B12 PRZYCZYNIA SIĘ DO
ZMNIEJSZENIA UCZUCIA ZMĘCZENIA I ZNUŻENIAMACA POMAGA W ZACHOWANIU NATURALNEJ AKTWNOŚCI SEKSUALNEJ I
ENERGIIZAWIERA KWAS D-ASPARAGINOWY, WITAMINĘ B12 ORAZ CYNKMEN'S SUPPORT Extreme jest preparatem przeznaczonym
dla aktywnych fizycznie mężczyzn. Jego działanie oparte jest na synergistycznym i maksymalnie skoncentrowanym działaniu
składników aktywnych. Zawiera szereg substancji aktywnych, takich jak, kwas D-asparaginowy, ekstrakt z owocu buzdyganka
naziemnego, ekstrakt z kozieradki, czy ekstrakt z maca.ALLNUTRITION MEN'S SUPPORT Extreme to zaawansowana naturalna
formuła:Kwas D-asparaginowy naturalnie występuje w naszym organizmie i zaangażowany jest w pracę układów: nerwowego i
hormonalnego.Ekstrakt z owocu buzdyganka naziemnego buzdyganek ziemny znany od 5000 lat, używany w medycynie ludowej jako
afrodyzjak. Pomaga utrzymać napięcie mięśniowe i poziom energii w ciele oraz wspomaga zdolność seksulaną. Standaryzowany na 90
% saponin.Ekstrakt z korzenia ashwagandhy dzięki swojemu działaniu antyoksydacyjnemu korzystnie wpływa na serce i układ sercowo-
naczyniowy, a także chroni ogólny stan zdrowia. Wspiera w okresach wzmożonego napięcia psychicznego i nerwowego, przyczynia się
do optymalnego relaksu i przyczynia się do równowagi emocjonalnej.Maca źródło energii, wspomaga sprawność fizyczną i psychiczną,
pomaga utrzymać optymalną wytrzymałość oraz witalność. Pomaga w zachowaniu naturalnej aktywności seksualnej i energii.Ekstrakt z
korzenia pieprzycy peruwiańskie pomaga w zachowaniu naturalnej aktywności seksualnej i energii.Ekstrakt z nasion kozieradki
pospolitej pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi w ramach zdrowego stylu życia. Wspomaga układ odpornościowy i
obronę organizmu (przeciwutleniacz) oraz wspomaga trawienie.Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-
zasadowej oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych. Pomaga również w utrzymaniu prawidłowej płodności i
prawidłowych funkcji rozrodczych.Witamina B12 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.Zalecane
spożycieStosuj 2 kapsułki wieczorem, popijając wodą. Produkt przeznaczony dla aktywnych fizycznie osób powyżej 18 roku życia. Nie
spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Produkt nie może być
używany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zbilansowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Po użyciu opakowanie
należy zawsze zamykać.Składnikiekstrakt z owocu buzdyganka naziemnego Tribulus terrestris, kwas D-asparaginowy (DAA), ekstrakt z
korzenia pieprzycy peruwiańskiej Lepidium meyenii, ekstrakt z korzenia ashwagandhy Withania somnifera, ekstrakt z nasion kozieradki
pospolitej Trigonella foenum-graecum, mleczan cynku, otoczka kapsułki: woda, żelatyna, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek
krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych , barwnik: tlenek tytanu; witamina B12 (cyjanokobalamina).
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Zawartość jednej
porcji

 zaw:% RWS *

 Ekstrakt z owocu
buzdyganka
naziemnego

350 mg 

 - w tym 90 %
saponin
315 mg 

 Kwas D-
asparaginowy (DAA)
240 mg 

 Ekstrakt z korzenia
pieprzycy
peruwiańskiej

200 mg 

 Ekstrakt z korzenia
ashwagandhy
200 mg 

 - w tym 7 %
witanolidów
14 mg 

 Ekstrakt z nasion
kozieradki pospolitej
100 mg 

 - w tym 50 %
flawonoidów
50 mg 

 Cynk20 mg200%
 Witamina B12100 μg4000%

* % referencyjnej wartości spożycia

ProducentSFD Spółka Akcyjnaul. Głogowska 4145-315 Opole
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://www.sfd.pl/sklep/wiki/DAA.html
https://www.sfd.pl/sklep/wiki/DAA.html
https://www.sfd.pl/sklep/wiki/Cynk.html
https://www.sfd.pl/sklep/wiki/Witamina_B12.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

