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Aboca, Prostyron Advanced - na zdrową prostatę i
zwiększenie potencji seksualnej o 80%, 60 kapsułek
 

Cena: 79,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Aboca Prostyron Advanced zawiera 100 % naturalny, innowacyjny kompleks molekularny Xanurin w skład którego wchodzą:

Bocznia piłkowana - dla dobrej kondycji prostaty
Zielona herbata - dla dobrej kondycji dróg moczowych
Żurawina wielkoowocowa
Pestki winogron - korzystnie wpływa na dobrą kondycję naczyń krwionośnych i ochronę przed wolnymi rodnikami
Olejek eteryczny kajeputowy i jałowcowy - działanie antyoksydacyjne

Kompleks molekularny Xanurin składa  się z wielu naturalnych substancji, takich jak: sterole lipidowe #℣佐⌡⌀欀眀愀猀礀 琁䈀甀猀稀挀稀漀眀攀 椀 昀椀琀漀猀琀攀爀漀氀攀⌡⍃倣℣,
polifenole, procyjanidyny i flawonoidy.W szczególności w przypadku Boczni piłkowanej, wpływającej na dobrą kondycję prostaty,
badania firmy Aboca rozwinęły unikatowy ekstrakt, który charakteryzuje się nie tylko zawartością steroli lipidowych, ale także polifenoli.

Zastosowanie

uzupełnienie diety w składniki zawarte w preparacie.

Zalecane spożycie

3 kapsułki dziennie, przed posiłkami rano lub wieczorem.

Składniki
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bocznia piłkowana #℣佐⌡⌀匀攀爀攀渀漀愀 爀攀瀀攀渀猀⌡⍃倣℣ sproszkowane owoce, żelatyna, bocznia piłkowana #℣佐⌡⌀匀攀爀攀渀漀愀 爀攀瀀攀渀猀⌡⍃倣℣ liofilizowany ekstrakt z
owoców, winorośl właściwa #℣佐⌡⌀嘀椀琀椀猀 瘀椀渀椀昀攀爀愀⌡⍃倣℣ liofilizowany ekstrakt z nasion, zielona herbata #℣佐⌡⌀䌀愀洀攀氀椀愀 猀椀渀攀渀猀椀猀⌡⍃倣℣ sproszkowane liście, guma
akacjowa, żurawina wielkoowocowa #℣佐⌡⌀嘀愀挀挀椀渀椀甀洀 洀愀挀爀漀挀愀爀瀀漀渀⌡⍃倣℣ suchy ekstrakt z owoców, kajeput #℣佐⌡⌀䴀愀氀愀氀攀甀挀愀 氀甀挀愀搀攀渀搀爀漀渀⌡⍃倣℣ olejek
eteryczny, jałowiec pospolity (Juniperus communis) olejek eteryczny.

3 kapsułki #℣佐⌡⌀稀愀氀攀挀愀渀愀 瀀漀爀挀樀愀 搀稀椀攀渀渀愀⌡⍃倣℣ zawierają : Xanurin kompleks molekularny 1439 mg, zawierający: bocznia piłkowana koncentrat
całkowity z owoców 1224 mg, żurawina wielkoowocowa, suchy ekstrakt z owoców 36 mg, winogrono właściwe ekstrakt liofilizowany z
nasion 90 mg, zielona herbata sproszkowana liście 89 mg, klejput olejek eteryczny 0,58 mg, jałowiec pospolity olejek eteryczny 0,58 mg.

Ważne wskazówki

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji
produktu do spożycia w ciągu dnia. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu
człowieka. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet
karmiących piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym oraz u kobiet i mężczyzn w wieku przedpokwitaniowym. Produkt należy
przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

