Výživa

VIT♂LIZE™
Doplnok pre vitalitu mužov

Hoci sa presný vek môže líšiť, zdravie prostaty
sa nakoniec stane dôležitou otázkou všetkých
mužov. Vit♂lize™, doplnok pre vitalitu mužov
obsahuje silu Pr♂6® od spoločnosti Forever,
no teraz obsahuje aj viac živín, viac biologicky
dostupných výživových foriem a účinnejšie
výťažky z rastlín.

Nový a vylepšený
Okrem vitamínu E, selénu a lykopénu z pôvodného Pr♂6® od spoločnosti Forever, bol pridaný
vitamín C, D a B6 spolu so zinkom a kvercetínom.
Vitamín C, D a B6 sú nevyhnutné pre zdravie
prostaty a sú potrebné na tvorbu hormónov.

Vit♂lize™ v spojení so zdravou stravou a športom
ponúka prirodzené riešenie na podporu zdravia
prostaty. Toto jedinečné komplexné zloženie
dodáva vysokoefektívnu zmes účinných rastlín,
vitamínov, minerálnych látok a antioxidantov
na dosiahnutie normálneho prietoku moču,
podporu zdravej testikulárnej funkcie a posilnenie
optimálneho zdravia prostaty.

Dávka: 2 tablety

Patentovaná rastlinná zmes
Vit♂lize™ je tvorený patentovanou zmesou
bylín, vrátane saw palmeta, pygea a tekvicových
semiačok. Každá z týchto rastlín sa po stáročia
používala na podporu zdravia prostaty.
Exkluzívna zmes živín
Vit♂lize™ tiež obsahuje zmes živín špeciálne
navrhnutých a vyvážených na podporu zdravia
mužov a dosiahnutie normálnej funkcie prostaty.
Vitamíny C, D, E a B6 sú nevyhnutné pre zdravú
prostatu. Tieto vitamíny sme skombinovali
s minerálmi selénom a zinkom, ktoré majú
dôležitú funkciu pri zdraví prostaty. Pre úplné
zdravie prostaty bol pridaný kvercetín a lykopén
v takých množstvách, aby boli s týmito dôležitými
živinami vyvážené.

ÚDAJE O DOPLNKU
Množstvo na dávku

% ODD

Vitamín C (kyselina askorbová)
Vitamín D (cholekalciferol)

80 mg

100%

5 µg

100%

Vitamín E (D-alfa-tokoferol)

12 mg

100%

Vitamín B6 (pyridoxín HCl)

1,4 mg

100%

Zinok (glukónan zinočnatý)

10 mg

100%

Selén (kvasnice obohatené selénom) 55 µg

100%

Patentovaná zmes:

892,5 mg

†

olivový olej, tekvicové semená, výťažok
z granátového jablka, lykopén
* % ODD (odporúčanej dennej dávky)
† ODD nebola stanovená

OSTATNÉ ZLOŽKY:
Želatína jedlá, glycerol, včelí vosk, lecitín,
purifikovaná voda, výťažok z rohovníka
obyčajného.
Obsahuje sóju.

• patentovaná zmes bylín obsahuje aj saw
palmetto, pygeum a tekvicové semiačka
• jedinečná forma kyseliny hyalurónovej
s nízkou molekulovou hmotnosťou
• poskytuje polyfenoly v množstve
zodpovedajúcom jednému granátovému
jablku

PRODUKT #374EU

®

DÁVKOVANIE:
Dve tablety denne ako výživový doplnok.
OBSAH:
60 tabliet

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,
uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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