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Συμπλήρωμα για την Ευεξία των Ανδρών
Παρόλο που η ηλικία μπορεί να διαφέρει,
η υγεία του προστάτη κάποια στιγμή
μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό θέμα
για όλους τους άνδρες. Το
™ για
Άνδρες περιέχει όλη τη δύναμη του Pr♂6®,
αλλά και πολλά περισσότερα θρεπτικά
συστατικά, περισσότερες βιοδιαθέσιμες
μορφές συστατικών και περισσότερα
ισχυρά βότανα.
Το
™, συνδυασμένο με υγιεινή
διατροφή και άσκηση, μπορεί να προσφέρει μια φυσική λύση για την προστασία της
υγείας του προστάτη. Αυτή η μοναδική,
περιεκτική σύνθεση προσφέρει ένα υψηλά
αποτελεσματικό μείγμα δυνατών βοτάνων,
βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων και
αντιοξειδωτικών για να βοηθήσει στη
διατήρηση της κανονικής ροής των ούρων,
να προάγει την υγιή λειτουργία των γεννητικών οργάνων και τη βέλτιστη υγεία του
προστάτη.
Αποκλειστικό Μείγμα
Το
™ είναι διαμορφωμένο με
ένα αποκλειστικό μείγμα που περιλαμβάνει
έλαιο σπόρου κολοκύθας, εκχύλισμα ροδιού
και ελαιόλαδο. Καθένα από αυτά τα συστατικά έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες για την
υποστήριξη της υγείας του προστάτη.
Αποκλειστικό Μείγμα Θρεπτικών
Συστατικών
Το
™ επίσης περιέχει ένα
μείγμα θρεπτικών συστατικών ειδικά
σχεδιασμένο και ισορροπημένο για να
προστατέψει την υγεία των ανδρών και να

προάγει την υγιή λειτουργία του προστάτη.
Βιταμίνες όπως οι C, D, E και Β6 είναι όλες
πολύ σημαντικές για έναν υγιή προστάτη.
Λυκοπένιο έχει επίσης προστεθεί σε επίπεδα που είναι κατάλληλα ισορροπημένα με
αυτά τα σημαντικά θρεπτικά συστατικά για
να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για
τον προστάτη.
Νέο & Βελτιωμένο
Επιπλέον με τη βιταμίνη Ε, το σελήνιο και
το λυκοπένιο που υπάρχουν στο Forever
Pr♂6, έχουν προστεθεί βιταμίνες C, D και
Β6 σε συνδυασμό με ψευδάργυρο. Οι
βιταμίνες C, D και Β6 είναι απαραίτητες
για την υγεία του προστάτη και απαιτούνται για την παραγωγή των ορμονών.

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Ζελατίνη, Γλυκερόλη, Κηρός Μελισσών,
Απιονισμένο Νερό, Λεκιθίνη Σόγιας,
Εκχύλισμα Χαρουπιού. Περιέχει Σόγια.

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO
60 μαλακές κάψουλες.

OΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε δύο μαλακές κάψουλες
καθημερινά.

Διατροφικές Πληροφορίες
Ημερήσια Δόση: 2 μαλακές κάψουλες
Δόσεις ανά Συσκευασία 30
% Σ.Η.Π.*
Βιταμίνη C
80 mg
100 %
(ως L-ασκορβικό οξύ)
Βιταμίνη D
5 mg
100 %
(ως χολικαλσιφερόλη)
Βιταμίνη E
12 mg
100 %
(ως D-α-τοκοφερόλη)
Βιταμίνη Β6
1,4 mg
100 %
(ως υδροχλωρική πυριδοξίνη)
Ψευδάργυρος
10 mg
100 %
(ως γλυκονικός ψευδάργυρος)
Σελήνιο
55 μg
100 %
(ως μαγιά εμπλουτισμένη με σελήνιο)
Αποκλειστικό μείγμα, το
892,5 mg
**
οποίο περιέχει:
Ελαιόλαδο, Έλαιο κολοκυθόσπορων,
Εκχύλισμα ροδιού, Λυκοπένιο

• Κατάλληλη ισορροπία θρεπτικών
συστατικών για ολοκληρωμένη
υποστήριξη του προστάτη.
• Παρέχει ποσότητα πολυφαινόλων
ίση με το να τρώγατε ένα
ολόκληρο ρόδι.
KΩΔΙΚOΣ # 374

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν μία συγκεκριμένη ασθένεια ή
κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα
.
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