Suplement diety, który zawiera specjalnie dobrane składniki dla kobiet aktywnych
seksualnie: aminokwasy (L-arginina i L-cytrulina), witaminy z grupy B oraz witaminę D.
L-arginina i L-cytrulina są prekursorami tlenku azotu (NO).
Witaminy z grupy B (witaminy B2, B5, B6 i B12) przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, jak również do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina B5 (kwas pantotenowy) przyczynia się do prawidłowej
syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników, a witamina
B6 wspomaga prawidłową regulację aktywności hormonalnej.
Witamina D bierze udział w procesie podziału komórek, prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz układu
odpornościowego a dodatkowo witamina B2 pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.
Ilość witaminy D odpowiada aktualnym wytycznym suplementacji witaminą D dla Europy Środkowej1.
Składnik
L-arginina
L-cytrulina
Kwas pantotenowy
Witamina B6
Ryboflawina (Witamina B2)
Witamina B12
Witamina D3

Zawartość
w 1 kapsułce
200 mg
200 mg
6 mg
1,4 mg
1,4 mg
2,5 µg
20 µg (800 IU)

% ZDS
(Zalecane dzienne
spożycie)

*
*
100
100
100
100
400

% ZDS
Zawartość
(Zalecane dzienne
w 2 kapsułkach
spożycie)

400 mg
400 mg
12 mg
2,8 mg
2,8 mg
5 µg
40 µg (1600 IU)

*
*
200
200
200
200
800

* Brak ustalonych norm ZDS (% ZDS – % zalecanego dziennego spożycia)
Składniki

Najlepiej spożyć przed końcem

L-arginina; L-cytrulina; żelatyna; substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych; Kwas pantotenowy
((D-pantotenian wapnia) witamina B5); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); witamina B2 (ryboflawina); barwnik:
dwutlenek tytanu; witamina D3 (cholekalcyferol); witamina B12
(cyjanokobalamina)

Patrz na nadruk z boku opakowania

Zalecana porcja do spożycia

Opakowanie i zawartość netto

1-2 kapsułki dziennie przez okres 1-2 miesięcy.

30 kapsułek

Uwagi

Wyprodukowano w UE dla

Suplement diety nie może być substytutem zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej
diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Verco Sp. z o.o.
ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

15,8g (Masa netto 1 kapsułki: 526 mg)
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