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VITOTAL Gold dla Kobiet 1000 ml
 

cena: 29,53 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 1 l

Postać płyn

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin

Opis produktu
 

Opis:
Vitotal Gold dla Kobiet suplement diety został opracowany z myślą o paniach pragnących jak najdłużej zachować świetną formę
fizyczną i umysłową. Wiedzących, że ich naturalne piękno łatwo dostrzec w błyszczących, gęstych włosach i zdrowej cerze. Dla których
witalność i energia są synonimem dobrego zdrowia. W toniku Vitotal Gold dla kobiet zawarte są witaminy i wyciągi roślinne dobrane tak
by jak najlepiej odpowiadać potrzebom kobiecego organizmu.

Skład:
Wyciąg z czerwonego wina, Wyciąg ze skórek winogron, Ekstrakt z korzenia żeń-szenia, Koncentrat soku z aloesu, Sok z żurawiny, Sok z
aronii, Koncentrat z czarnej porzeczki, Tiamina (witamina B1), Ryboflawina (witamina B2), Witamina B6, Niacyna, Kwas foliowy, Kwas
pantotenowy, Biotyna, Witamina B12, Witamina C

Właściwości:

pomagają utrzymać dobrą formę fizyczną i umysłową - przyczyniają się do zachowania prawidłowego ciśnienia krwi
wspomagają metabolizm
pomagają w utrzymaniu zdrowej skóry

Wyciąg z czerwonego wina (wytwarzany z winogron odmiany (Vitis vinifera L.) oraz wyciąg ze skórek czerwonych winogron pomagają w
obronie przed wolnymi rodnikami uszkadzającymi komórki. Utrzymują integralność układu żylnego oraz przyczyniają się do zachowania
prawidłowego ciśnienia krwi. Przyczyniają się również do dobrego przepływu krwi w kończynach dolnych w przypadku odczucia
zmęczonych i ciężkich nóg.
Wyciąg z żeń-szenia korzystnie wpływa na organizm zarówno w przypadku wzmożonej aktywności umysłowej i fizycznej, przemęczenia,
jak i w przypadku osłabionej zdolności koncentracji, zapamiętywania i kojarzenia. Pomaga w utrzymaniu funkcji poznawczych,
wspomagając pamięć. Przyczynia się do prawidłowego krążenia krwi, co związane jest z lepszą pracą mózgu oraz reakcją na bodźce.
Pomaga w zachowaniu optymalnej wydolności i witalności. Pomaga w utrzymywaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz
przyczynia się do zachowania naturalnej aktywności seksualnej.
Aloes pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji skóry i warstwy naskórka. Wpływa korzystnie na zachowanie naturalnej odporności

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.fit


 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

organizmu. Wspiera prawidłowe trawienie.
Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.
Ryboflawina pomaga zachować zdrową skórę i wspiera utrzymanie prawidłowego widzenia.
Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz w prawidłowej produkcji czerwo-nych krwinek.
Niacyna pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Kwas
foliowy Należy do folianów, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie oraz przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Biotyna pomaga zachować zdrowe włosy i skórę.
Witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, zębów,
dziąseł, skóry i naczyń krwionośnych.
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