
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Υποστηρίζει την υγεία του προστάτη 

• Υποστηρίζει το ουροποιητικό σύστημα

• Ισορροπημένο μείγμα από θρεπτικά συστατικά  

• Ειδικά σχεδιασμένο για την υγεία των ανδρών  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
60 μαλακές κάψουλες

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε δυο μαλακές κάψουλες ημερησίως.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Πιστοποίηση Halal

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Ελαιόλαδο, ζελατίνη, έλαιο κολοκυθόσπορων, 
εκχύλισμα ροδιού, υγροσκοπικό (γλυκερόλη), 
βιταμίνη C (L-ασκορβικό οξύ), ψευδάργυρος 
(γλυκονικός ψευδάργυρος), διογκωτικό (κηρός 
μελισσών), νερό, λυκοπένιο (έλαιο καλαμποκιού, 
DL-α-τοκοφερόλη), γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη 
σόγιας), σελήνιο (εμπλουτισμένοι με σελήνιο 
ζυμομύκητες), βιταμίνη Ε (D-α-τοκοφερόλη, 
σογιέλαιο), βιταμίνη D (χοληκαλσιφερόλη, 
τροποποιημένο άμυλο, σακχαρόζη), εκχύλισμα 
χαρουπιού [εκχύλισμα καρπών χαρουπιού, σιρόπι 
καλαμποκιού, χρωστική (καραμέλα)], βιταμίνη Β6 
(υδροχλωρική πυριδοξίνη). Για αλλεργιογόνα, 
βλέπε συστατικά με έντονους χαρακτήρες.

Vit♂lize® Για Άνδρες
Υγεία του προστάτη, σχεδιασμένο για τους άνδρες.

Είναι καιρός για ένα συμπλήρωμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

σας! Όσο μεγαλώνουμε, η ισορροπημένη διατροφή γίνεται ακόμα πιο 

σημαντική για τον οργανισμό μας.  

Το Vit♂lize για άνδρες έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις ανάγκες 

των ανδρών. Η μοναδική σύνθεσή του υποστηρίζει τον οργανισμό στο 

σύνολό του, από την υγεία του προστάτη έως το ουροποιητικό σύστημα. 

Αυτό το αποκλειστικό θρεπτικό συμπλήρωμα παρέχει στους άνδρες την 

τέλεια ισορροπία βιταμινών, βοτάνων και μεταλλικών στοιχείων.

Η υγεία του προστάτη αποτελεί προτεραιότητα για πολλούς άνδρες, 

ειδικά για εκείνους ηλικίας άνω των 50 ετών. Επιλέξαμε προσεκτικά τα 

συστατικά σε αυτό το συμπλήρωμα για να σας παρέχουμε υποστήριξη 

με φυσικό τρόπο. Οι βιταμίνες C, D και E, το λυκοπένιο, το σελήνιο και ο 

ψευδάργυρος έχουν δείξει ότι συμβάλλουν στην υγεία του προστάτη.

Προσθέσαμε λυκοπένιο και έλαιο κολοκυθόσπορου που συμβάλλουν σε 

ένα υγιές ουροποιητικό σύστημα. 

Αυτό το συμπλήρωμα διατίθεται σε εύπεπτες μαλακές κάψουλες και 

υποστηρίζει τον δραστήριο τρόπο ζωής σας. 

Vit♂lize® Για Άνδρες
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Χωρίς Γλουτένη

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.


