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Gold Prost, tabletki, 30 szt.
 

Cena: 52,19 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Adamed

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Cynk

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Gold Prost, tabletki, 30 szt.

Żeby w przyszłości uniknąć problemów związanych z przerostem prostaty warto wcześniej pomyśleć o swoim zdrowiu. Suplement diety
Gold Prost przeznaczony jest dla mężczyzn po 40. roku życia, którzy chcą zadbać o swój organizm - o prawidłowe funkcjonowanie
prostaty, nerek oraz o sprawność całego układu moczowo-płciowego.

Skład Gold Prost, tabletki, 30 szt.

wyci?g suchy z pestek dyni, substancja wype?niaj?ca - celuloza, wyci?g suchy z

nasion lnu zwyczajnego, wyci?g suchy z korzenia pokrzywy, substancja wype?niaj?ca

– sorbitol, cytrynian cynku (cynk), wyci?g suchy z owocu palmy saba?owej, substancja

przeciwzbrylaj?ca – dwutlenek krzemu, stabilizator – poliwinylopolipirolidon, substancja

przeciwzbrylaj?ca – sole magnezowe kwasów t?uszczowych, D-pantotenian wapnia

(kwas pantotenowy), selenian (IV) sodu (selen), cholekalcyferol (witamina D),
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chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), przeciwutleniacz – alfa-tokoferol.

Sk?adnik 1 tabletka % RWS*
Wyci?g z pestek dyni 240 mg ---

Wyci?g z nasion lnu

w tym:

lignany

150 mg

 

30 mg

---

 

---

Wyci?g z korzenia pokrzywy 120 mg ---

Wyci?g z owocu palmy

saba?owej

w tym:

kwasy t?uszczowe

30 mg

 

13,5 mg

---

 

---

Witamina D 10 µg 200%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Kwas pantotenowy 6 mg 100%

Cynk 10 mg 100%

Selen 35 µg 63,6%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie Gold Prost, tabletki, 30 szt.

Wyciąg z pestek dyni wspiera prawidłowe funkcjonowanie prostaty.

Wyciąg z nasion lnu wspomaga metabolizm męskich hormonów płciowych.

Wyciąg z korzenia pokrzywy wspiera funkcje wydalniczą nerek.

Wyciąg z owocu palmy sabałowej wspomaga funkcje reprodukcyjne mężczyzn.

Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.
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Selen wpływa na prawidłowy przebieg procesu powstawania plemników.

Cynk wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.

Dawkowanie Gold Prost, tabletki, 30 szt.

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Tabletkę należy przyjąć godzinę przed posiłkiem lub godzinę po posiłku.

Informacje dodatkowe Gold Prost, tabletki, 30 szt.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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