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MALE MULTIPLE (SOLGAR) 60 tabl.
 

Cena: 99,27 PLN

Opis produktu
 

MALE MULTIPLE (SOLGAR) 60 tabl.
Formuła wysokiej potencji witamin i minerałów z Likopenem dla mężczyzn.

Informacje ogólne:
Opracowany naukowo zestaw witamin i minerałów z myślą skutecznego uzupełnienia i zapewnienia odpowiedniego poziomu
składników odżywczych wymaganych dla potrzeb żywieniowych i metabolicznych organizmu mężczyzn. Dzięki zastosowaniu najlepiej
przyswajalnych form składników o odpowiednio zbalansowanym, synergistycznym składzie uzyskujemy skuteczne oddziaływanie na
organizm zapewniając optymalny poziom zdrowotny.

Skład:
Jedna tabletka zawiera:
Składniki aktywne:
Wapń (węglan wapnia, diglicynian wapnia†, cytrynian wapnia)……………………….133,3 mg
Magnez (tlenek magnezu, cytrynian magnezu, diglicynian magnezu†)………………...133,3 mg
Witamina C (kwas L-askorbinowy)…………………………….……………………….133,3 mg
Witamina E (133 IU, bursztynian d-alfa tokoferylu)………89,3 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu
Cholina (dwuwinian)……………………………………………………………………...33,3 mg
Inozytol…………………………………………………………………………….….......33,3 mg
Kwas Pantotenowy (D-pantotenian wapnia)……………………………………….…….26,7 mg
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)………………………………………………..25 mg
Niacyna (Witamina B3, amid kwasu nikotynowego)………………20 mg ekwiwalentu niacyny
Witamina B2 (Ryboflawina, pięciofosforan ryboflawiny).…………………………….......18 mg
Tiamina (Witamina B1, monoazotan tiaminy)…………………………………………..16,7 mg
Bioflawonoidy Cytrusowe Kompleks………………………………………………….…..8,3 mg
Cynk (diglicynian cynku†, tlenek cynku)…………………………………………………....5 mg
Naturalny Betakaroten ……………………………………………………………..……...1,8 mg
Mangan (diglicynian manganu†)……………………………………………………..……0,7 mg
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Miedź (diglicynian miedzi†)…………………………………………………………...….500 µg
Naturalny Likopen ………………………………………………………………………...0,3 mg
Witamina B12 (cyjanokobalamina)……………………………………….…...………...166,7 µg
Folian (kwas foliowy – kwas pteroilomonoglutaminowy)………………………………133,3 µg
Biotyna (D-biotyna)……………………..…………………………………………………100 µg
Bor (boran sodu, kwas cytrynowy)……………………………………………………..…83,3 µg
Chrom (pikolinian chromu)………………………………….…………………………....66,7 µg
Selen (L-selenometionina)……………………………………….……………………......66,7 µg
Jod (jodek potasu)…………………………………………………………………...……...50 µg
Mieszanina karotenoidów……………………………………………………………….……5 µg
Witamina D2 (133 IU, ergokalcyferol)………………………………………………….....3,3 µg
Naturalne substancje pomocnicze:
Substancje wypełniające: maltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza,
fosforan dwuwapniowy, mannitol, alginian, skrobia grochowa, kwas cytrynowy
Guma celulozowa
Substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, glicerol roślinny (z oleju z ziarna

palmowego i oleju kokosowego)Substancje Przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny kwas stearynowy,

roślinny stearynian magnezuBarwniki: chlorofilin, dwutlenek tytanu

Dawkowanie: 
1 do 3 tabletek dziennie
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