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PRODUKT

Kapsułki witaminowo-mineralne ze składnikami roślinnymi 

Zdrowie układu płciowego, a szczególnie prostaty staje się  
w pewnym momencie życia ważną sprawą dla każdego męż-
czyzny. Vit♂lizeTM, suplement dla męskiej witalności, zawiera 
dobrze przyswajalne substancje odżywcze.

Vit♂lizeTM, w połączeniu ze zdrową dietą i gimnastyką, oferuje 
naturalne rozwiązanie. Uzupełnia dietę w cynk, który pomaga 
utrzymać prawidłowy poziom testosteronu we krwi. Selen przy-
czynia się do właściwego przebiegu spermatogenezy. Witaminy 
C, D i B6 wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego. 
Witamina E przyczynia się do ochrony składników komórki przed 
uszkodzeniem oksydacyjnym. Skład tej znakomitej receptury, 
tworzącej suplement diety dla męskiej witalności, uzupełnia liko-
pen.

Poza tym Vit♂lizeTM zawiera inne dobroczynne składniki roślin-
ne, czyli olej z nasion dyni – wpływający korzystnie na działanie 
prostaty i układu moczowego oraz oliwę z oliwek i ekstrakt  
z granatu. 

Zaleca się spożywać 2 kapsułki dziennie.

%ZDS* - zalecanego dziennego spożycia

Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są nie-
zbędnymi czynnikami dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. 

Składniki Ilość w zalecanej porcji 
dziennej (2 kapsułki)

%ZDS*

witamina C 80 mg 100%
witamina E 12 mg 100%
witamina D 5 µg 100%
witamina B6 1,4 mg 100%
cynk 10 mg 100%
selen 55 µg 100%
oliwa z oliwek 490 mg
olej z nasion dyni 250 mg
ekstrakt z granatu 150 mg
likopen 2,5 mg

Nowość

Suplement diety dla mężczyzn

NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS

Although the exact age may vary, prostate health eventually becomes 

an important issue for all men. Vit♂lize™ Men’s Vitality Supplement 

contains all of the power of Forever Pr♂6®, but now also includes 

more nutrients, more bioavailable nutrient forms and more powerful 

botanicals. 

Item #374

Men’s Vitality Supplement Women’s Vitality Supplement

Discomfort due to PMS, menopause, or less than optimal urinary 

tract function, may be related to hormone changes and specific 

nutritional needs. The natural blend of antioxidant-rich fruits, herbs, 

vitamins and minerals in Vit♀lize Women’s Vitality Supplement is 

specifically designed with a woman’s needs in mind. 

Item #375
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