
Lees aandachtig deze informatie vóór gebruik en bewaar deze in de originele verpakking 

 

     PROFYT 
   VOEDINGSSUPPLEMENT VOOR MANNEN 

 
PROFYT is een voedingssupplement speciaal voor de man. Om  problemen voor te zijn kan dit voedingssupplement van pas 

komen .  

PROFYT kan door zijn aanwezigheid van anti-oxidantia gebruikt worden tegen vrije radicalen , die schadelijke reacties 

kunnen uitlokken. PROFYT kan zo zorgen voor het behoud van gezonde cellen en weefsels bij de man  . 

 

De beste componenten hiervoor zijn samengebracht in deze NIEUWE FORMULE :  

Soja , tomatenextract met lycopeen en broccoli-extract . Uit nieuwe onderzoeken is gebleken dat deze unieke combinatie  tot 

een optimaal behoud  van de cellen en weefsels kunnen zorgen . 

De actieve bestanddelen van deze extracten zijn lycopeen ( tomatenextract ), fyto-oestrogenen ( soja ) en sulforafanen 

 ( broccoli-extract ) . 

 

Samenstelling 
- Solanum lycopersicum ( Tomatenextract  ) 160 mg met  8 mg lycopeen   

- Glycine maxima ( Soja extract ) 100 mg met 40 mg isoflavonen  

- Brassica oleracea var. italica 100 mg ( Broccoli extract) met  10 % glucorafanine 

 

- Vulstoffen : cellulose , calciumfosfaat , gemodificeerd zetmeel  , polydextrose 

- Glansmiddelen : gehydrogeneerde olie , siliciumdioxide , shellac , gefractioneerde kokosnootolie  

- Bindmiddel  : hydroxypropylmethylcellulose  

- Kleurstoffen  : titaandioxide  , chinolinegeel  

 

 

Vorm en toedieningswijze 
Tabletten om in te slikken 

 

Inhoud 
30 Tabletten 

 

Gebruiksaanwijzing 
1 tablet per dag met water innemen bij voorkeur tijdens het middagmaal 

 

Gebruiksduur 
Het is aangeraden dit product langdurig in te nemen om het gewenste resultaat te bereiken 

 

Ongewenste reacties 
Ongewenste reacties bij gebruik van dit product zijn niet gekend en tevens niet te verwachten . Mocht u echter toch een 

ongewenste reactie opmerken door het gebruik van dit product  neem dan contact op met uw apotheker of arts. 

 

Maatregelen  
We raden aan de aanbevolen dagelijkse dosis niet te overschrijden 

 

Zwangerschap en borstvoeding 
Niet van toepassing ( Profyt is enkel te gebruiken door mannen ) 

 

Aanwijzing voor het bewaren 
Tenminste houdbaar tot vervaldatum. 

Altijd buiten het bereik van kinderen bewaren. De tabletten altijd in het doosje bewaren op een droge plaats , bij 

kamertemperatuur en buiten invloed van direct zonlicht. 

 

Kwaliteit 
Dit voedingssupplement is zorgvuldig ontwikkeld en geproduceerd volgens de geldende kwaliteitseisen. 

 

Firma 
Farmafyt bvba 

Lindendreef 4 , 2320 Hoogstraten 

Belgium 
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