
Natures Aid 
Men Daily Multi-nutrient formula 
Maisto papildas. Multivitaminai ir mineralai vyro sveikatai ir gyvybingumui. 
30 kapsulių 
Grynasis kiekis: 67 g. 
 
Be dirbtinių skonio stipriklių, dažiklių, konservantų. 
Be laktozės. 
Be mielių. 
Be glitimo. 
Tinka vegetarams. 
 

 Cinkas padeda palaikyti normalų vaisingumą ir reprodukciją, normalią 
testosterono koncentraciją kraujyje. 

 Selenas padeda palaikyti normalią spermatogenezę. 

 Geležis, jodas vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. 

 Vitaminai C ir D, cinkas, geležis, selenas padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą. 

 Vitaminai B6, B12, niacinas, tiaminas padeda palaikyti nervų sistemos veiklą, 
normalią psichologinę funkciją. 

 Pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą. 

 Manganas, cinkas padeda palaikyti normalią kaulų būklę. 
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. 
 
Sudedamosios dalys. Citrinų rūgšties magnio druskos, tirštiklis 
hidroksipropilmetilceliuliozė, L- askorbo rūgštis, cinko pikolinatas, žaliosios arbatos 
ekstraktas, geležies fumaratas, L-arginino hidrochloridas, sibirinio ženšenio ekstraktas, L-
karnitinas, d-alfa tokoferilo rūgšties sukcinatas, burokų kompleksas (burokų ekstraktas, 
maltodekstrinas), vyšnių milteliai, moliūgų sėklų kompleksas (moliūgų sėklų ekstraktas, 
lipnumą reguliuojanti medžiaga trikalcio fosfatas, maltodekstrinas), spirulina, mangano 
gliukonatas, nikotinamidas, kalcio D-pantotenatas, tiamino hidrochloridas, piridoksino 
hidrochloridas, riboflavinas, L-selenometionino kompleksas (L-selenometioninas, 
lipnumą reguliuojanti medžiaga dikalcio fosfatas), vitamino A kompleksas (kukurūzų 
krakmolas, tirštiklis akacijų derva, retinilo acetatas, antioksidantas alfa tokoferolis, 
lipnumą reguliuojanti medžiaga trikalcio fosfatas), vario gliukonatas, kofermentas Q10,  
cholekalciferolis, vitamino B12 kompleksas (cianokobalaminas, lipnumą reguliuojanti 
medžiaga kalcio fosfatas), pteroilmonoglutamo rūgštis, chromo pikolinatas, kalio jodidas, 
D-biotinas.  
 

 1 kapsulėje 

Vitaminas A 800 µg (100% RMV*) 

Vitaminas D3 10 µg (200% RMV*) 

Vitaminas E 18 mg (150% RMV*) 

Vitaminas C 80 mg (100 % RMV*) 

Tiaminas (vitaminas B1) 10 mg (909 % RMV*) 

Riboflavinas (vitaminas B2) 10 mg (714 % RMV*) 

Niacinas (vitaminas B3) 16 mg (100 % RMV*) 

Vitaminas B6 10 mg (714 % RMV*) 

Folio rūgštis 400 µg (200 % RMV*) 

Vitaminas B12 10 µg (400 % RMV*) 

Biotinas 50 µg (100 % RMV*) 

Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) 12 mg (200 % RMV*) 

Magnis 50 mg (13 % RMV*) 



Geležis 14 mg (100 % RMV*) 

Cinkas 15 mg (150 % RMV*) 

Varis 1 mg (100 % RMV*) 

Manganas 2 mg (100 % RMV*) 

Selenas 55 µg (100 % RMV*) 

Chromas 40 µg (100 % RMV*) 

Jodas 150 µg (100 % RMV*) 

Argininas 25 mg 

Sibirinio ženšenio šaknų ekstraktas 25 mg 

Kofermentas Q10 5 mg 

Karnitinas 25 mg 

Žaliosios arbatos lapų ekstraktas 50 mg 

Burokų ekstraktas 20 mg 

Vyšnios 20 mg 

Moliūgų sėklų ekstraktas 20 mg 

Spirulina 20 mg 

*RMV- referencinė maistinė vertė.  
 
Vartojimas. Vartoti po 1 kapsulę per dieną valgio metu. 
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas 
kaip maisto pakaitalas. Tiems, kurie vartoja receptinius vaistus ar turi ypatingų 
medicininių būklių, pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku prieš vartojant šį produktą. 
Nevartokite produkto, jeigu pakuotės sandarumas yra pažeistas. 
 
Laikymas. Vaikams nepasiekiamoje, sausoje, vėsioje vietoje. 
 
Geriausias iki ... (pabaigos)/ Partijos Nr.: žr. ant pakuotės apačios. 
 
Gamintojas: Natures Aid Ltd, Preston, PR4 2DQ, Jungtinė Karalystė. 
 
Platintojas: UAB „STADA Baltics“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva. El. 
paštas: stada.baltics@stada.com. 
 


