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KOMPLEKS SAW PALMETTO LIKOPEN SOLGAR 50 kaps.
 

Cena: 117,61 PLN

Opis produktu
 

KOMPLEKS SAW PALMETTO LIKOPEN SOLGAR 50 kaps.

Preparat zawiera kompleks substancji, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego i prostaty.

Saw Palmetto (inaczej palma sabałowa) - w odpowiednich ilościach wspomaga funkcjonowanie układu moczowego i prostaty oraz
wpływa na funkcje rozrodcze u mężczyzn.

Likopen - jest karotenoidem (tak jak beta-karoten), który nadaje pomidorom czerwony kolor. Likopen jest przeciwutleniaczem, a zatem
powoduje zwalczanie wolnych rodników. W największych ilościach występuje w pomidorach oraz w przetworach pomidorowych.

Cynk - pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych, a także w utrzymaniu prawidłowego poziomu
testosteronu we krwi.

Selen - przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy.

Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera: pszenicy, produktów mlecznych, soi, drożdży, sztucznych substancji przedłużających trwałość, substancji słodzących,
aromatów, barwników.
Niska zawartość cukrów.

Skład:
Substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; likopen (z pomidorów), cynk (diglicynian
cynku†), standaryzowany sproszkowany wyciąg z owoców Saw Palmetto (Serenoa repens), substancja wypełniająca: alginian sodu;
skrobia grochowa, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, substancja
wypełniająca: guma arabska; maltodekstryna, substancje wypełniające: krzemian wapnia, kwas cytrynowy; selen (L-selenometionina),
substancja wypełniająca: fosforany wapnia.
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Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:
Likopen ( z pomidorów) – 4 mg
Cynk (diglicynian cynku†) – 10 mg (100% RWS*)
Standaryzowany sproszkowany wyciąg z owoców Saw Palmetto (Serenoa repens) (22,5 mg (45%) wolnych kwasów tłuszczowych) – 50
mg
Selen (L-selenometionina) – 25 µg (45% RWS*)
† Albion Laboratories Inc.
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Dawkowanie:
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe jedna (1) kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań
lekarza.

Przeciwwskazania:
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży lub matek karmiących. Osoby zażywające leki lub chore powinny przed zażyciem
skonsultować się z lekarzem.
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