Malepro™

DOBRE SAMOPOCZUCIE MĘŻCZYZN

Suplement diety zawierający minerały i
ekstrakty roślinne mające pozytywny wpływ
na samopoczucie mężczyzn.
Czy wiesz, że...?

Prostata jest ważnym gruczołem
męskiego układu hormonalnego
i płciowego. Jedną z jego
podstawowych funkcji jest produkcja
płynu stanowiącego nośnik
plemników.
Prostata z upływem lat często się
zmienia (powiększa się), uciskając
na cewkę moczową i prowadząc do
problemów z oddawaniem moczu.
Jakie korzyści oferuje Malepro?

Cynk i selen pomagają chronić
komórki przed stresem
oksydacyjnym oraz wspierają
prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego.
Cynk pomaga w utrzymaniu
prawidłowej płodności i funkcji
rozrodczych oraz prawidłowego
poziomu testosteronu.
Selen przyczynia się do
prawidłowego przebiegu
spermatogenezy (rozwoju
plemników).
Ekstrakt z korzenia pokrzywy
zwyczajnej wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie prostaty.
Ekstrakt z owoców palmy
sabalowej (Serenoa repens)
wspomaga prawidłowe
działanie prostaty oraz funkcji
rozrodczych.

Informacje o wartościach odżywczych

Dzienna porcja: Jedna (1) kapsułka
Liczba dziennych porcji w saszetce: 90

%NRV*

Ilość w dziennej porcji

Cynk
Selen
Palma sabalowa
Pokrzywa zwyczajna
Brokuł
Kudzu
Soja
Siara
Likopen
Żółtko jaja

5 mg
66 µg
53,3 mg
52,2 mg
46,6 mg
41,7 mg
46,1 mg
23,3 mg
11,5 mg
10 mg

* NRV: Wzorcowe wartości odżywcze
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–
–
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–
–

90 KAPSUŁEK • MASA NETTO 91,8 g

SKŁADNIKI: olej z oliwek, żelatyna, olej kukurydziany, emulgator (gliceryna),
palma sabalowa (Serenoa repens), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), brokuł
(Brassica oleracea), kudzu (Pueraria lobata), soja (Glycine max), stabilizator (żółty
wosk pszczeli), 4Life Transfer Factor Formula (z siary krowiej (mleko) i żółtka jaja),
woda, tlenek cynku, L-selenometionina, likopen, stabilizator (lecytyna).
STOSOWANIE: przyjmować jedną (1) kapsułkę dziennie, popijając 240 ml
płynu.

Wspomagaj zdrowy styl
życia, stosując inne produkty
4Life, aby osiągnąć własne
cele żywieniowe
SPORTOWCY: PRO-TF ™, Glutamine
Prime™, Energy Go Stix™ oraz Renuvo™.
KONTROLOWANIE WAGI:
4LifeTransform Burn™, Superdetox™, Fiber
System Plus™ oraz Nutrastart™ (zamiennik
posiłku).
UZUPEŁNIANIE DIETY: RiteStart™ oraz
4LifeTransform™ Man.

Ostrzeżenia: Zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Osoby z niedoczynnością tarczycy lub leczące się na choroby tarczycy powinny zasięgnąć porady lekarza.
Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Suplementy diety nie powinny być stosowane jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia.
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im.
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