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AndroVit Plus x 30 kaps.
 

Cena: 36,01 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.żel.miękka

Producent GLENMARK DISTRIBUTORS

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład: 
1 kapsułka zawiera: Beta karoten 30% 10mg, witamina E 4,5mg, witamina C 30mg, niacyna 9mg, witamina B1 0,7mg, witamina B2
0,8mg, witamina B6 0,9mg, witamina B12 0,1% 0,5mg, kwas pantotenowy 3mg, biotyna 50mcg, cynk 6,38mg, miedź 1mg, selen 30mcg,
chrom 25mcg oraz substancje pomocnicze.

Wskazania:
  Zestaw witamin i składników mineralnych zalecany głównie dla mężczyzn.
  Cynk - jest niezbędny do prawidłowych przemian komórkowych i jednym z głównych czynników stabilizujących błony komórkowe.
  Witaminy E i C - jako przeciwutleniacze neutralizują wolne rodniki uważane za przyczynę starzenia sie komórek.
  Selen - zwiększa odporność tkanek na uszkodzenia, pobudza układ odpornościowy do obrony organizmu, zmniejsza objawy starzenia.
  Chrom - reguluje poziom cukru we krwi i zapobiega cukrzycy, przeciwdziała powstawaniu otyłości, zapobiega powstawaniu miażdżycy.
  Beta karoten - jest podstawowym źródłem witaminy A, która bierze udział w procesie widzenia, wzrostu i metabolizmu.
  Witaminy z grupy B - biora udział w metabolizmie węglowodanów, tłuszczów oraz przemian aminokwasów.
  Witamina PP (niacyna) - pełni ważną rolę w różnych procesach przemiany materii.
  Kwas pantotenowy- jest niezbędny we właściwej biosyntezie hormonów.
  Biotyna - jest konieczna we wszystkich rozwijających się komórkach i bierze udział w wielu reakcjach energetycznych.
  Miedź - jej niedobór powoduje obniżenie odporności organizmu, układu nerwowego, może powodowac nadciśnienie.

Działanie: 
AndroVit uzupełnia niedobory tych składników w diecie mężczyzny i dzięki temu umożliwia prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego i układu krążenia, prawidłowy przebieg procesów antyoksydacyjnych, przemiany materii i regeneracji skóry, prawidłowe
funkcjonowanie prostaty i sprawność seksualną.

Dawkowanie: 
Raz dziennie 1-2 kapsułki.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać
zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia.
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