
Mansprime

Eigenschappen

Mansprime is een voedingssupplement bestemd voor de volwassen
man.

Mansprime bevat Zink en draagt hierdoor bij tot het instant
houden van normale testosteron gehaltes in het bloed.

Mansprime bevat pompoenpitten, wilgenroosje en zaagpalm ter
ondersteuning normaal blijven plassen bij de volwassen man.

Gebruiksaanwijzing

2 capsules per dag met een beetje water innemen tijdens de maaltijd.

Opgelet
Mansprime is een voedingssupplement en mag niet als vervanging van
een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde
levensstijl worden gebruikt.

Buiten bereik van kinderen bewaren
De aangegeven dagdosis niet overschrijden.
Te bewaren op een droge plaats (15-25°C)

Curcuma Longa: Raadpleeg je art of apotheker, ook bij het gebruik van
anticoagulantia. Het advies van een arts dient te worden ingewonnen
bij aandoeningen aan lever of gal of bij het gelijktijdig gebruik van
medicijnen. Niet te gebruiken door zwangere vrouwen, zogende
vrouwen en door kinderen jonger dan 18 jaar.
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Mansprime
Samenstelling per 2 capsules

Cucurbita pepo (Sierpompoen extract)
(waarvan 8 mg Fytosterolen)

200 mg

Serenoa Repens (Zaagpalm extract)
(waarvan 50 mg vetzuren)

200 mg

Linum Usitatissimum (Lijnzaad extract)
(waarvan 50 mg lignanen)

100 mg

Glycine max (Soja kiem extract)
(waarvan 40 mg isoflavonen)

70 mg

Beta-sitosterol 50 mg

Curcuma longa (Kurkuma extract)
(waarvan 48 mg curcumine)

50 mg

Zink  (ovv citraat)
(waarvan 9,3 mg zink)

30 mg 62% RI*

Epilobium angustifolium (Wilgenroosje
extract) (waarvan 12 microgram
flavonglycosiden)

30 mg

Lycopeen 15 mg

*  RI:  Referentie Inname
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Mansprime

Ingrediënten

Omhulsel: HPMC (cellulose) vega capsules (E464) - Microkristallijne
cellulose (vulstof) (E460) - Cucurbita pepo (sierpompoen extract) -
Serenoa Repens (zaagpalm extract) - Linum usitatissimum (lijnzaad
extract) - Glycine max (soja kiem extract) - Beta-sitosterol -  Curcuma
longa (kurkuma extract - Zinkcitraat - Epilobium angustifolium (klein
wilgenroosje extract) - Lycopeen - Chlorofyl (groene kleurstof capsule

Allergenen: Bevat een component van soja en arachideolie
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