
WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
• “Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of 

borstvoeding” bij gebruik van Ginkgo biloba-blad. 
• “Vraag raad aan uw arts of apotheker” bij gebruik van Serenoa repens (zaagpalm).
• “Niet geschikt voor kinderen onder 1 jaar” bij gebruik van vitamine B6.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 1 tablet: Zink (10 mg) 100%, Selenium (50 µg) 91%, Vit. B6 (0.49 mg) 35%, 
Vit. B9 (100 µg) 50%, Vit. B12 (1.5 µg) 60%, Vit. C (14.6 mg) 18%, Vit. E (15.5 mg) 129%.

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide. Clean label coating (alginaten, glycerine, dextrose, 
microkristallijne cellulose, rijstderivaten, capric triglyceride).

VERPAKKING: 30 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 1 tablet/dag

Androxir®

Dagelijks behoud van de vitaliteit1
en mentale gezondheid2 bij de man.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Behoud van de vitaliteit door bij te dragen tot het verminderen van vermoeidheid en moeheid
(Vit. B6, B9, B12 en C) en de optimalisatie van het energieleverend metabolisme (Vit. B6, B12 en C);

Maca en Ginkgo biloba helpen bij het behoud van de mentale gezondheid;

Bacopa monnieri, Ginkgo biloba en zink zijn goed voor het geheugen en andere cognitieve functies;

Verschillende vitamines spelen een rol bij de normale werking van het zenuwstelsel (Vit. B6, B12 
en C) en het ondersteunen van de psychologische functie (Vit. B6, B9, B12 en C).
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PRODUCTOMSCHRIJVING
Androxir is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, mineralen en 
plantenextracten die naast de vitaliteit1 en mentale gezondheid2 ook de balans van de gezondheidsbewuste man 
helpt ondersteunen.

FORMULE (per dagdosis van 1 tablet)

Actieve ingrediënten:
Lepidium meyenii (maca) 75 mg

Serenoa repens (zaagpalm) 70 mg

Bacopa monnieri (kleinbladige bacopa) 50 mg

Cucurbita pepo (pompoen) 50 mg

Fosfatidylserine / -choline 50 mg 

Liponzuur 25 mg

Linum usitatissimum (lijnzaad) 20 mg

Ginkgo biloba (ginkgo) 17.5 mg

Pinus maritima (zeeden) 10 mg

Zink(bisglycinaat) 10 mg

Selenium (selenomethionine) 50 µg

Co-enzym Q10 7.5 mg

L-Glutathion 7.5 mg

Vitamine B6 0.49 mg

Vitamine B9 (foliumzuur) 100 µg

Vitamine B12 1.5 µg

Vitamine C 14.6 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 15.5 mg


