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Supramen x 120 kapsułek
 

Cena: 166,00 zł

Opis słownikowy

Producent ESTABLO PHARMA

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Postać

Kapsułki

Opakowanie

1 Opakowanie, 8 blistrów po 15 kapsułek (netto 82,28g)

Skład

Winian L-karnityny (karnityna), ubichinon (koenzym Q10), izozytol, hydroksypropylometyloceluloza, octan DL-alfatokoferolu (witamina E),
cholekalcyferol (witamina D), N-acetyl L-karnityna, celuloza mikrokrystaliczne (substancje wypełniające), sól glukozaminowa kwasu
(6S)-5-metylotetrahydrofoliowego, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancje przeciwzbrylająca), ekstrakt z owocu pomidora
(likopen), L-glutation, cytrynian cynku (cynk), L-arginina, selenian IV sodu (selen), glukonian miedzi (miedź), dwutlenek tytanu (barwnik),
kwas pteroilomonoglukozaminowy

Działanie

Likopen - ma pozytywny wpływ na fragmentację DNA komórki plemnikowej, przyczynia się do wzrostu liczby plemników oraz ich
żywotności i ruchliwości

Cynk - wspomaga regulacje hormonalną w organizmie mężczyzny (np.odpowiedni poziom stężenia testosteronu)

Cynk, Miedź, Selen, Witamina E, Koenzym Q10, Likopen - zapewniają komórkom ochronę przed uszkodzeniami oksydacyjnymi
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L-karnityna, N-acetyl - stabilizują błonę plazmatyczną komórki plemnikowej, poprawia ich morfologię i zwiększa ruchliwość, pełni
funkcję głównego źródła energetycznego plemników

Selen, L-arginina, L-karnityna - ułatwia erekcję poprawiając mikrokrążenie w obrębie miednicy, wpływa na utrzymanie
odpowiedniego procesu spermatogenezy

Mio-inozytol - pomaga w przemianie cukrów i tłuszczów, oraz utrzymaniu odpowiedniej gospodarki hormonalnej w organizmie.
Zwiększa liczbę plemników, ich ruchliwość oraz gęstość nasienia

Wskazania

Problemy z płodnością wynikające z m.in. stresu oksydacyjnego

Sposób użycia/Dawkowanie

Zażywać 2 razy dziennie po 2 kapsułki (rano i wieczorem). Stosować po posiłku lub w trakcie. Popijać wodą. Zalecany okres stosowania
wynosi 3 miesiące.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem zażywania należy skonsultować się z lekarzem, nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników, nie przekraczać zalecanej dawki, suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

