
Přestože se přesný věk může lišit, zdraví prostaty 
se nakonec stane důležitou otázkou všech mužů. 
Vit♂lize™, doplněk pro vitalitu muže, obsahuje 
sílu Pr♂6® od společnosti Forever, ale nyní 
obsahuje i více živin, více biologicky dostupných 
výživových forem a účinnější výtažky z rostlin.

Vit♂lize™ ve spojení se zdravou stravou                      
a sportem nabízí přirozené řešení na podporu 
zdraví prostaty. Toto jedinečné komplexní 
složení dodává osvědčenou směs účinných rostlin, 
vitaminů, minerálních látek a antioxidantů           
pro dosažení normálního průtoku moči, podporu 
zdravé testikulární funkce a posílení optimálního 
zdraví prostaty.

Patentovaná rostlinná směs 
Vit♂lize™ je tvořen patentovanou směsí bylin 
včetně saw palmety, pygea a dýňových semínek. 
Každá z těchto rostlin se po staletí používala na 
podporu zdraví prostaty.

Exkluzivní směs živin
Vit♂lize™ také obsahuje směs živin speciálně 
navržených a vyvážených na podporu zdraví mužů 
a dosažení normální funkce prostaty. Vitaminy 
C, D, E a B6 jsou nezbytné pro zdravou prostatu. 
Tyto vitaminy jsme zkombinovali s minerály 
selenem a zinkem, které mají důležitou funkci 
při zdraví prostaty. Pro úplné zdraví prostaty 
byly přidány kvercetin a lykopen v takových 
množstvích, aby byly s těmito důležitými 
živinami vyvážené.

Nový a vylepšený
Kromě vitaminu E, selenu a lykopenu                             
z původního Pr♂6® od společnosti Forever byly 
přidány vitaminy C, D a B6 spolu se zinkem 
a kvercetinem. Vitaminy C, D a B6 jsou nezbytné 
pro zdraví prostaty a jsou nezbytné pro tvorbu 
hormonů.

 

OSTATNÍ SLOŽKY:
Želatina jedlá, glycerol, včelí vosk, lecitin, 
purifikovaná voda, výtažek z rohovníku 
obyčejného.
Obsahuje sóju.

DÁVKOVÁNÍ:
Dvě tablety denně jako doplněk stravy.

OBSAH:
60 tablet

VIT♂LIZE™
Doplněk pro vitalitu muže

• patentovaná směs bylin obsahuje i saw 
palmetto, pygeum a dýňová semínka

• jedinečná forma kyseliny hyaluronové   
s nízkou molekulovou hmotností

• poskytuje polyfenoly v množství 
odpovídajícím jednomu granátovému 
jablku

Výživa

PRODUKT #374EU

Představené výrobky obsahují vitaminy a minerální látky, doplňují jejich nedostatek ve výživě, a tím pomáhají posilovat zdraví. Jejich účelem není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat 
nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho se svým lékařem.

Česká verze 6

ÚDAJE O DOPLŇKU
Dávka: 2 tablety
Množství na dávku                                     % DDD
Vitamin C (kyselina askorbová)           80 mg   100 %

Vitamin D (cholekalciferol)                    5 µg    100 %

Vitamin E (D-alfa-tokoferol)                12 mg    100 %

Vitamin B6 (pyridoxin HCl)                1,4 mg    100 %

Zinek (glukonan zinečnatý)                10 mg     100 %

Selen (obohacené selénem)  55 µg      100%

Patentovaná směs:                      892,5 mg         †

olivový olej, dýňová semena, výtažek       
z granátového jablka, lykopen
* % DDD (doporučené denní dávky)
† DDD nebyla stanovena

®


