Conceive Plus Men´s Fertility Support – plodnost muže 60 cps.

Conceive Plus pro muže je
speciální kombinace vitamínů,
minerálů a antioxidantů, které
působí na lepší kvalitu a kvantitu
spermií. Zvyšují sexuální libido a
celkově podporují reprodukční
orgány a zdraví muže. Balení
obsahuje 60 kapslí vhodných i
pro vegetariány.

Složení
Nutriční informace

Složení a
obsah ve 2
kapslích

NRV

Vitamín A

1000 mcg

125 %

Vitamín E

12 mg

100 %

Popis produktu

Vitamín C

80 mg

100 %

Vitaminy Conceive Plus pro muže od společnosti
Sasmar jsou doplňkem stravy, který byl speciálně
navržen pro potřeby výživy mužů, kteří řeší problém s
neplodností. Tento produkt obsahuje zinek, který
přispívá k přirozené plodnosti a reprodukci a udržuje
přirozenou hladinu testosteronu v krvi. Selen přispívá
k tvorbě spermií a spolu s vitaminem E chrání před
volnými radikály. Vitamín B6 napomáhá regulovat
hormonální hladinu. Navíc obsahuje vitamín A, který
má vliv na potenci. Obsahuje 4x větší množství
vitamínu B2 než jiné doplňky stravy. Obsahuje i extrakt
z kořene Maca a extrakt ze zeleného čaje, který má
příznivý vliv na mužskou erekci. Je také obohacen o
vlastní směs LArgininu a L-Karnitinu, které zvyšují
sexuální výkonnost.

Vitamín B2

8 mg

571,4 %

Vitamín B3

15 mg

93,8 %

Vitamín B6

1,4 mg

100 %

Folát (Kys. listová)

400 mcg

200 %

Vitamín B12

6 mcg

240 %

Hořčík

56,25 mg

15 %

Železo

5 mg

35,7 %

Zinek

15 mg

150 %

Selen

55 mcg

100 %

Maca extrakt

50 mg

-

Zelený čaj extrakt

100 mg

-

Směs (L- Argininu a
L-Karnitinu)

150 mg

-

Upozornění
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Tento
potravinový doplněk neslouží jako náhrada pestré
stravy a zdravého životního stylu. V případě že
užíváte nějaké léky nebo trpíte alergií na některou z
obsažených látek, zeptejte se svého lékaře. Kapsle se
užívají vždy po jídle. Kapsle uchovávejte v uzavřené
nádobě na tmavém a suchém místě.
Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí.

Užívání
Užívejte 2 kapsle denně s jídlem. Zapijte dostatečným
množstvím vody. Doporučená délka užívání je ideálně
90 dní. Kapsle lze užívat i dále dle doporučení lékaře.
Kapsle Conceive Plus pro muže jsou navíc vhodné pro
osoby s bezlepkovou dietou a vegetariány. Neobsahují
žádné konzervační látky, příchuť ani lepek.

