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NUCLEOX PRO 30 saszetek + 30 kapsułek
 

Cena: 177,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz. + 30 kaps.

Postać zest.

Producent NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościNucleox Pro to suplement diety dla mężczyzn, złożony z saszetki do przyrządzania zawiesiny oraz kapsułki witaminowo -
mineralnej (porcja do spożycia w ciągu dnia). W saszetce znajduje się L-karnityna (2 g), wysokiej jakości białko serwatkowe – źródło
dobrze przyswajalnych aminokwasów, w tym rozgałęzionych (waliny, leucyny, izoleucyny) oraz fruktoza. W kapsułce znajdują się:
cholina, witamina B6, kwas foliowy oraz antyoksydanty (witamina C, cynk, selen). Takie połączenie składników korzystnie wpływa na
prawidłowe parametry płodności i funkcje rozrodcze.Produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa i jakości żywności w zakresie
przeprowadzonych analiz mikrobiologicznych, metali ciężkich i składników aktywnych w akredytowanym laboratorium Eurofins.1
opakowanie zawiera: 30 saszetek o smaku cytrusowym + 30 kapsułek.Zalecane spożycieSpożyć 1 saszetkę oraz 1 kapsułkę raz na
dobę.WażneSpożyć 1 saszetkę oraz 1 kapsułkę raz na dobę.Produkt posiada smak cytrusowy (saszetka). Przed przyrządzeniem
roztworu umyć ręce. Używać czystych naczyń. Zawartość saszetki rozpuścić w 150 ml mleka, napoju roślinnego lub wody (aby nie
doszło do denaturacji białek serwatkowych płyn powinien być chłodny albo mieć temperaturę pokojową). Początkowo rozpuścić w
mniejszej ilości płynu, stopniowo dodając pozostałą objętość, mieszając przy tym energicznie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.
Dopuszczalna jest obecność drobnych grudek. W celu uzyskania gładszej konsystencji najlepiej użyć shakera. Saszetkę NUCLEOX Pro
można również spożywać jako dodatek do różnego rodzaju potraw lub posiłków. Przyjmować od razu po przygotowaniu porcji do
wypicia.Kapsułkę spożywać jednocześnie z przygotowanym napojem z saszetki.SkładnikiSKŁADNIKI AKTYWNE KAPSUŁKA: 1
kapsułkaWITAMINA C 75 mg (94%)*WITAMINA B6 10 mg (714%)*KWAS FOLIOWY 400 μg (200%)*CYNK 15 mg (150%)*SELEN 60 μg
(109%)*DWUWINIAN CHOLINY 150 mg* RWS - Referencyjne Wartości SpożyciaSkładniki kapsułki mineralno-witaminowej: dwuwinian
choliny, glukonian cynku, kapsułka: żelatyna; kwas L-askorbinowy, mączka ryżowa, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; selenian (VI) sodu, chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy.SKŁADNIKI
AKTYWNE SASZETKA: 1 saszetka zawiera:BIAŁKO 3410 mg (6,8%)*L-KARNITYNA 2000 mgFRUKTOZA 1000 mg (0,3%)** RWS -
Referencyjne Wartości SpożyciaSkładniki saszetki: koncentrat białek serwatkowych (laktoza), winian L-karnityny, proszek z poma-rańczy
(22%), fruktoza, lecytyny (słonecznikowe), proszek z lnu (Linum usitatissimum), aromat limetkowo-cytrynowy, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja słodząca: sukraloza.ProducentNUTRO PHARMA
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