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SIŁA MĘŻCZYZN PROSZEK, 350G
 

cena: 128,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent dr. jacobs

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Dla panów 40+ oraz ciężko pracujących.

Składniki dla odporności psychicznej i fizycznej, witalności, energii i dobrego nastroju. 

Wyselekcjonowane wyciągi roślinne, dwanaście witamin, cztery pierwiastki śladowe i magnez, czynią z Siły Mężczyzny idealną recepturę
dla panów. Przeznaczony dla wzmocnienia odporności, siły fizycznej i umysłowej, libido i spowolnienia procesów starzenia. Zalecany dla
panów 40+, ciężko pracujących fizycznie lub umysłowo, przemęczonych, zestresowanych, w okresach podwyższonego
zapotrzebowania na minerały i składniki odżywcze.

Siła Mężczyzny to proszek, który po zmieszaniu z sokiem lub wodą tworzy smakowity koktajl. Składniki dobrane są specjalnie do
potrzeb panów po 40 roku życia oraz ciężko pracujących (fizycznie lub umysłowo). Wzmacnia siły witalne, korzystnie działa na prostatę i
układ krążenia, wzmacnia serce i libido, polecany przy regeneracji po wysiłku.

Nowa formuła Siły Mężczyzny:

zwiększona ilość korzenia macy z wyżyn Peru, lecytyna i proteina sojowa dla ogólnego wzmocnienia,
witalizująca guarana i wytrawne kakao,
bogaty w antyoksydanty ekstrakt z granatu,
naturalna witamina E, witamina A i C (układ odpornościowy),
biotyna (włosy, skóra), kwas foliowy (homocysteina, krew),
witaminy z grupy B (przemiana materii, energia i nerwy),
witamina D i K (zdrowie kości),
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magnez (nerwy, mięśnie, sprawność energetyczna),
organiczne pierwiastki śladowe: mangan i cynk (płodność, metabolizm kwasów tłuszczowych), selen (odporność, produkcja
nasienia), chrom (dla serca i figury).

Zastosowanie:

dla serca i mózgu,
w celu wzmocnienia sił witalnych i libido,
w okresach wzmożonej aktywności,
dla utrzymania dobrej kondycji,
dla utrzymania wysokiej odporności na stres.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:

rano 1 miarka 10 g (w opakowaniu) zmieszana z wodą albo mlekiem (sojowym), bądź dodana do musli.

Skład:

proszek z macy, kakao (21 % silnie odtłuszczone), fruktoza, izolat białka sojowego*, sacharoza, wodorotlenek magnezu, ekstrakt z owocu
granatu, lecytyna sojowa(3%)*, ekstrakt guarany, kwas askorbinowy, glukonian cynku, drożdże selenowe, DL-alfa-tokoferol octanu, amid
kwasu nikotynowego, glukonian manganu, d-pantotenian wapnia, chlorowodorek witaminy B6, ryboflawina, chlorowodorek witaminy B1,
octan retinolu, kwas foliowy, chlorek chromu III, witamina K1, biotyna, witamina D3, witamina B12. *niemodyfikowany genetycznie

1 porcja 10g zawiera: cukier 2 g, nasycone kwasy tłuszczowe 0 g, substancje balastowe 0,3 g, sód 0 g.
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