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TENfertil ON 120 kaps.
 

Cena: 133,58 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent NUTRITION HEALTH INSTITUTE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

TENfertil® ON

TENfertil® ON to doustny preparat przeznaczony dla mężczyzn powyżej 18 roku życia. Badania naukowe dowodzą*, że składniki
zastosowane w suplemencie diety TENfertil® ON wpływają korzystnie na poprawę i jakość nasienia (koncentracja, ruchliwość, budowa
plemników), przez zmniejszenie stresu oksydacyjnego, a tym samym zwiększają potencjał płodności mężczyzny.
TENfertil® ON zawiera organiczną postać selenu, który przyczynia sie do prawidłowego przebiegu spermatogenezy u mężczyzn.
Produkct zawiera cynk organiczny, który pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidowych funkcji rozrodczych. Cynk pomaga
w prawidłowej syntezie DNA oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.
* European Association of Urology (EAU) Guidelines on Sexual and Reproductive HEalth, 2020

Składniki

L-karnityna (winian L-karnityny, cholina (dwuwinian choliny), cynk organiczny (glukonian cynku), witamina C (kwas L-askorbinowy),
koenzym Q10 (ubichinon), L-arginina, witamina E (octan DL- alfa-tokoferylu), selen organiczny (L-selenometionina) witamina B12
(cyjanokobalamina), kwas foliowy (L - metylofolian wapnia), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu; kapsułka (substancja wiążąca - hydroksypropylometyloceluloza, barwnik - kompleks miedziowy chlorofili).

 

Składniki 4 tabletki % RWS*

L-karnityna 1500 mg ---

Cholina 150 mg ---

Cynk 15 mg 150%
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Witamina C 100 mg 125%

Koenzym Q10 40 mg ---

L-arginina 40 mg ---

Witamina E 10 mg 83%

Selen 40 µg 73%

Witamina B12 7 µg 280%

Kwas foliowy 400 µg 400%

   

% RWS* - Referencyjna Wartość Spożycia  

 

Jak stosować

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 4 kapsułki TENfertil® ONA dziennie
w dwóch porcjach, 2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem , najlepiej wraz z posiłkiem. Kapsułki można połknąć w całości lub zawartość
kapsułek można wsypać do jogurtu lub rozpuścić w szklance wody. Zaleca się stosowanie kapsułek TENfertil® ON przez okres co
najmniej 3 miesięcy. Optymalny okres stosowania to 3-6 miesięcy.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej od 15 do 25˚ C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Produkt należy chronić przed światłem i wilgocią.

Ostrzeżenia:

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety stanowią skoncentrowane źródło odżywcze, ale nie mogą
być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia. Nie spożywać po upływie terminu ważności, który jest
zamieszczony na opakowaniu. Nie należy stosować produktu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

 Zawartość opakowania:

120 kapsułek po 0,812 g każda. 8 blistrów po 15 kapsułekinformacje dodatkowe:Produkt nie zawiera: cukrów, substancji
konserwujących. Produkt odpowiedni dla wegetarian.Bezglutenowy. Bez laktozy.
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