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SERMATROP ALFA 30tabletek powlekanych
 

Cena: 187,98 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl. (37 g)

Postać tabl.powl.

Producent UAB ALFA LINIJA

Opis produktu
 

SERMATROP ALFA - 30 tabletek powlekanych

**Wskazania:**

SERMATROP ALFA to suplement diety zawierający kompleks witamin, mikroelementów, przeciwutleniaczy, fito-ekstraktów i
aminokwasów stworzony dla mężczyzn w celu utrzymania prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych.

**Właściwości:**

Suplement diety w formie tabletek dostarczający ważnych dla męskiej płodności i ochrony antyoksydacyjnej składników:

SELEN - przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym i wspomaga prawidłową spermatogenezę.
CYNK - przyczynia się do utrzymania prawidłowej płodności i funkcji rozrodczych, ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym,
prawidłowej syntezy DNA, utrzymania prawidłowego poziomu testosteronu we krwi oraz bierze udział w procesie podziału komórek.
KWAS FOLIOWY I WITAMINA B12 - uczestniczą w procesie podziału komórki.
WITAMINY C I E - przyczyniają się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.
WITAMINA C oraz witaminy B6 i B12 wpływają na prawidłowy metabolizm energetyczny.
FITO-EKSTRAKTY I SUBSTANCJE ŚLADOWE - Fito-ekstrakty: Allium sativum i likopen.

Substancje śladowe: N- acetylocysteina, glutation, koenzym Q10 i L-karnityna.

**Składniki:**

Dzienna porcja (1 tabletka) dostarcza:

L-glutation 12 mg
N-acetylo-L-cysteina 60 mg
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Likopen 7 mg
Witamina C 180 mg
Witamina E 30 mg
Allium sativum 8.34 mg
Selen 80 µg
Cynk 15 mg
Kwas foliowy 400 µg
Witamina B12 3 µg
Witamina B6 3 mg
L-karnityna 100 mg
Koenzym Q10 22 mg

**Zalecane stosowanie:**

1 tabelka dziennie. Zalecany czas stosowania Sermatrop Alfa wynosi 3 miesiące, tj. tyle ile trwa cały proces spermatogenezy. Jednak
osoby, u których występuje większe zapotrzebowanie na mikroelementy i przeciwutleniacze (selen i cynk) mogą przedłużyć czas
stosowania Sermatrop Alfa do 6 miesięcy.

**Wielkość opakowania:**

30 tabletek powlekanych

**Przeciwwskazania:**

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy
tryb życia.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki dziennej.
 
Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.
Należy pamiętać, że preparat ułatwia i wspomaga zasypianie.

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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