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REAL PHARM Vitamax Men 60
tabletek

Opis produktu
Uwaga! Opis produktu pochodzi zazwyczaj z oficjalnej strony producenta lub od dystrybutora danej marki na
Polskę. Jeżeli potrzebujesz większej ilości informacji przed zakupem, skontaktuj się bezpośrednio ze sklepem.
Każdemu klientowi po zakupie przysługuje prawo do bezpłatnego indywidualnego doboru dawkowania.
Dostępna jest również opcja bezpłatnego przed zakupowego doboru produktów w zależności od oczekiwanego
rezultatu.
Produkty marki Real Pharm zyskały uznanie w wielu krajach. Cechuje je wysoka skuteczność działania, co powoduje, że oferta
jest nieustanie poszerzana i dopasowywana pod zapotrzebowania jeszcze większej części populacji. Niska cena sprawia, że są
dostępne nawet dla osób o mniejszych zasobach portfela. Korzystają z nich także zawodowcy, którzy przekonali się, że ich
stosowanie pozwala osiągnąć naprawdę dobre efekty. Marka Real Pharm przygotowała innowacyjny produkt dla mężczyzn,
który dostarcza im kompleksu witamin. Mężczyźni, pomimo panującym przekonaniu o ich sile, także muszą skupić się na
swoim zdrowiu. Wszystko, co potrzebuje ich organizm skoncentrowane jest w małych kapsułkach. Regularne stosowanie
znacząco poprawia funkcjonowanie organizmu.
Real Pharm Vitamax Men to suplement diety stworzony z myślą o mężczyznach. Dostarcza do organizmu wszystkich
niezbędnych substancji, które regulują jego pracę. Działa kompleksowo na organizm. Reguluje pracę znaczących dla zdrowia
układów. Przeznaczony jest dla każdego mężczyzny, który przykłada znaczącą wagę do kwestii swojego zdrowia oraz jakości
codziennego funkcjonowania.

Real Pharm Vitamax Men został stworzony w oparciu o zapotrzebowanie płynące z męskich organizmów. Z uwagi na to
zalecany jest do stosowania wyłącznie przez mężczyzn. Nie stanowi substytutu zróżnicowanej diety. Powinien być
przyjmowany wyłącznie w czasie wskazanym przez producenta, przekroczenie terminu ważności powoduje, że staje się
niezdatny do spożycia. Powinien być przechowywany w miejscu ciemnym i suchym. Każdorazowo powinien znajdować się
poza zasięgiem dzieci.
Stosowanie suplementu diety powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. Dzienna dawka powinna być
równoznaczna ze wskazaniami producenta. Stosowanie większej ilości może spowodować występowanie skutków ubocznych,
które w dłuższym czasie mogą doprowadzić do powstania negatywnych zmian w organizmie.

Skład Real Pharm Vitamax Men został opracowany w oparciu o aktualną wiedzę medyczną dostosowaną do potrzeb każdego
męskiego organizmu. Vitamax Men w swojej recepturze posiada wyłącznie wysokiej jakości substancje. W jednej kapsułce
znajduje się:

Magnez (cytrynian magnezu) (120mg) - odpowiada za niwelowanie uczucia zmęczenia, poprawę nastroju;
Wapń (weglan wapnia) (240mg) - wzmacnia zęby oraz kości, utrzymuje sprawność mięśni, umożliwia zdrowy i
spokojny sen, odpręża;
Witamina C (kwas askorbinowy) (80mg) - wpływa na odporność organizmu oraz pomaga utrzymać w poprawnej
kondycji naczynia krwionośne;
Żeń szeń syberyjski ekstrakt z korzenia 4:1 (50mg) - dodaje energii, pobudza libido;
Buzdyganek naziemny ekstrakt z owoców 4:1 (50mg) - naturalny afrodyzjak, reguluje pracę prostaty oraz
usprawnia pracę układu moczowego;
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Lecytyna (25mg) - znacząco poprawia pamięć oraz koncentrację, ochrania wątrobę, obniża poziom złego cholesterolu;
Kozieradka ekstrakt z nasion 4:1 (25mg) - łagodzi choroby układu pokarmowego i wydalniczego, hamuje wypadanie
włosów;
Palma sabałowa (25mg) - wspomaga pracę prostaty oraz stopuje wypadanie włosów;
Witamina B3 - amid kwasu nikotynowego (16mg) - poprawia pracę mózgu oraz układu nerwowego, wpływa na syntezę
hormonów płciowych;
Żelazo (mleczan zelaza) (14mg) - wpływa na właściwy poziom hemoglobiny we krwi;
Cynk (siarczan cynku) (10mg) - wzmacnia odporność, poprawia apetyt, dodaje energii;
Witamina B5 (6mg) - usprawnia pracę serca oraz chroni organizm przed infekcjami;
Piperine (2mg) - popularny termogenik, który przyśpiesza spalanie tłuszczu;
Mangan (siarczan manganu) (2mg) - wpływa na pracę układu nerwowego, podwyższa libido oraz poprawia sprawność
seksualną;
Witamina B2 (1,4mg) - przyśpiesza przemianę materii, uczestniczy w tworzeniu czerwonych płytek krwi;
Witamina B1 (1,1mg) - usprawnia pracę układu nerwowego, mięśni oraz serca;
Witamina B6 (1,4mg) - reguluje pracę układu nerwowego, normuje ciśnienie krwi, wzmacnia odporność;
Miedź (siarczan miedzi) (1mg) - poprawia pracę wątroby, mięśni oraz mózgu;
Witamina A (800ug) - wpływa na zdolność prawidłowego widzenia;
Kwas foliowy (200ug) - wpływa na kondycję całego organizmu z powodu oddziaływania na każdą komórkę;
Jod (jodek potasu) (150ug) - reguluje pracę tarczycy
Selen (selenian sodu) (55ug) - odpowiada za prawidłową pracę tarczycy oraz wzmacnia odporność organizmu;
Biotyna (50ug) - przyśpiesza przemianę materii oraz stabilizuje poziom glukozy we krwi;
Witamina D (5ug) - wzmacnia kości i zęby, usprawnia układ krążenia, chroni przed nowotworami;
Witamina B12 (2,5ug) - chroni przed stresem, anemią.
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