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MultiProsti, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 37,29 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent +Pharma Polska

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Cynk

Opis produktu
 

Informacje podstawowe MultiProsti, kapsułki, 30 szt.

Suplement diety MultiPROSTI pomaga zapobiegać chorobom prostaty i poprawić kondycję seksualną mężczyzn. Zawiera cynk i selen,
które wspierają utrzymanie płodności i produkcji zdrowych plemników. Kapsułki wspomagają regulację poziomu testosteronu we krwi.

Skład MultiProsti, kapsułki, 30 szt.

olej sojowy (substancja wype?niaj?ca); ?elatyna wo?owa (sk?adnik otoczki); L-

arginina: ekstrakt z owoców palmy sabalowej (Sarenoa repens J.K. Small); glicerol

(substancja utrzymuj?ca wilgo?); ekstrakt z owoców granatu (Punica granatum L.); olej

z pestek dyni (Cucurbita pepo L.); ekstrakt z korzenia ?e?-szenia (Panax ginseng C.A.

Meyer); tlenek cynku; L-selenometionina; lecytyna sojowa (emulgator); chlorowodorek

pirydoksyny (witamina B6); tlenki ?elaza, koszenila (barwniki).
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Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*

Ekstrakt z owoców palmy

sabalowej

w tym:

kwasy t?uszczowe

beta-sitosterole

160 mg

 

136 mg

0,32 mg

---

 

---

---

Ekstrakt z owoców

granatu

w tym:

kwas elagowy

114,3 mg

 

80 mg

---

 

---

L-argububa 300 mg ---

Ekstrakt z korzenia ?e?-

szenia

w tym:

ginsenozydy

25 mg

 

5 mg

---

 

---

Olej z pestek dyni 100 mg ---

Witamina B6 1,4 mg 100%

Cynk 10 mg 100%

Selen 55 µg 100%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.
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Działanie MultiProsti, kapsułki, 30 szt.

Ekstrakt z owoców palmy sabalowej wspomagają łagodzić objawy związane z przerostem prostaty, wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie układu moczowo-plciowego.

Ekstrakt z owoców granatu wspomaga układ moczowo-płciowy oraz układ odpornościowy.

Olej z pestek dyni wspomagają w zaburzeniach funkcjonowania gruczołu krokowego i trudnościach w oddawaniu moczu.

L-arginina wspomaga erekcję.

Ekstrakt z korzenia żeń-szenia wspomagający organizm w stanach osłabienia fizycznego i psychicznego.

Cynk wspomaga utrzymanie prawidłowej płodności i funkcji rozrodczych u mężczyzn.

Selen wspomaga prawidłowy przebieg spermatogenezy.

Wskazania MultiProsti, kapsułki, 30 szt.

Suplement diety MultiPROSTI przeznaczony jest dla mężczyzn chcących wzbogacić swoją dietę w składniki wspierające prawidłowe
funkcjonowanie prostaty i utrzymanie sprawności seksualnej.

Dawkowanie MultiProsti, kapsułki, 30 szt.

Dorośli: 1 kapsułka dziennie.

Informacje dodatkowe MultiProsti, kapsułki, 30 szt.

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

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