ProxeedTMPlus este un supliment alimentar pe bază de L-carnitină, Coenzima Q10 și un complex de
vitamine și minerale, cu zahăr și îndulcitori
ProxeedTMPlus conține zinc și seleniu.
• Zincul contribuie la menținerea fertilității și reproducerii normale.*
• Seleniul contribuie la spermatogeneza normală.*
*Cf. Reg. (UE) 432/2012
Ingrediente: fumarat de L-carnitină; îndulcitori: fructoză, acesulfam de potasiu, zahăr; clorhidrat de acetilL-carnitină; vitamina C/acid L-ascorbic; acidifiant: acid citric anhidru; lactat de zinc trihidrat; potențiator
de aromă: lămâie (maltodextrină, acid citric); drojdie îmbogățită cu seleniu 0,2%; Coenzima Q10; agent
antiaglomerant: dioxid de siliciu; vitamina B12/ciancobalamină 0,1% (maltodextrină, acid citric, citrat
trisodic); acid folic.
L-carnitina este un nutrient important necesar transportului de acizi grași cu catenă lungă, de-a lungul
membranei interne mitocondriale, pentru metabolismul energetic la nivel celular.
Acetil-L-carnitina este esterul acetilic al L-carnitinei și joacă un rol important în stabilizarea membranei
celulare.
Vitamina C contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la reducerea oboselii și
extenuării.
Zincul contribuie la sinteza normală de ADN și la menținerea fertilității și reproducerii normale.
Seleniul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la spermatogeneza normală.
Vitamina B12 contribuie la procesul de diviziune celulară și la metabolismul energetic normal.
Doza recomandată și modul de utilizare: 2 plicuri/zi înainte de masă, dimineața și seara, cel puțin 6 luni.
Se pune conținutul unui plic în aproximativ 200 ml apă sau suc de portocale.
Se amestecă până la omogenizare și se utilizează imediat după preparare.
Toleranță și siguranță:
Pot să apară reacții de sensibilitate la acest supliment alimentar.
Atenționări: A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
Contraindicat persoanelor cu intoleranță la fructoză.
Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, fără a depăși 25 C. Data de expirare se referă la
produsul depozitat corect, în ambalaj nedesfăcut.
Prezentarea și conținutul:
Cutie ce conține 30 plicuri a câte 5 g fiecare.
Greutate netă totală 150 g
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