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Prostaceum, tabletki, 60 szt.
 

Cena: 29,94 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Lek-Am

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Cynk

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Prostaceum, tabletki, 60 szt.

Prostaceum - suplement diety przeznaczony dla mężczyzn.

Skład Prostaceum, tabletki, 60 szt.

substancja wype?niaj?ca: celuloza, ekstrakt z pestek dyni (Cucurbita pepo)
zawieraj?cy 20% beta-sitosterolu, ekstrakt z wierzbownicy drobnokwiatowej (Epilobium
parviflorum), ekstrakt z li?ci pokrzywy (Urtica dioica), ekstrakt z owoców palmy
sabalowej (Serenoa repens) zawieraj?cy 25% kwasów t?uszczowych; sk?adniki
otoczki: substancja glazuruj?ca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja
przeciwzbryiaj?ca: talk, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja wype?niaj?ca:
polidekstroza, barwnik: ryboflawina, substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe,
trójglicerydy ?rednio?a?cuchowe (olej kokosowy frakcjonowany), barwnik: b??kit
brylantowy FCF, maltodekstryna; ekstrakt z owoców pomidora (Lycopersicon
esculentum) zawiera 10% likopenu, no?nik: sól sodowa karboksymetylocelulozy
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usieciowana, substancja przeciwzbryiaj?ca: sole mangezowe kwasów t?uszczowych,
substancja przeciwzbryiaj?ca: dwutlenek krzemu, cynk (glukonian cynku), witamina E
(octan DL alfa tokoferylu), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

Sk?adniki 2 tabletki % RWS*
Ekstrakt z pestek dyni, w
tym:

- betasitosterol

500 mg

100 g

-

-

Ekstrakt z ziela
wierzbownicy
drobnokwiatowej

200 mg -

Ekstrakt z li?ci pokrzywy 150 mg -

Ekstrakt z owoców palmy
sabalowej, w tym:

- kwasy t?uszczowe

100 mg

25 mg

-

-

Cynk 10 mg 100%

Witamina E 10 mg ?-TE** 83%

Likopen 2 mg -

Witamina B6 1,4 mg 100%

* % RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia 
** - ekwiwalentu alfa-tokoferolu

Działanie Prostaceum, tabletki, 60 szt.

Suplement diety, dzięki zawartości ekstraktu z pestek dyni, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty.

Ekstrakt z pestek dyni - gatunek rośliny należący do rodziny dyniowatych, suplementacja diety ekstraktem z pestek dyni wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie prostaty.

Ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej - gatunek rośliny zielnej należącej do rodziny wiesiołkowatych.

Ekstrakt z owoców palmy sabalowej - gatunek rośliny należącej do rodziny arekowatych.

Ekstrakt z liści pokrzywy - gatunek rośliny należący do rodziny pokrzywowatych.

Cynk - pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

Witamina E - pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
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Likopen - organiczny związek chemiczny z grupy karotenów, występuje w pomidorach oraz innych owocach czerwonych.

Witamina B6 - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, przyczynia się również do regulacji aktywności
hormonalnej.

Dawkowanie Prostaceum, tabletki, 60 szt.

Dorośli: 2 tabletki powlekane dziennie.

Tabletki należy połknąć i popić wodą. Przyjmować podczas posiłku.

Informacje dodatkowe Prostaceum, tabletki, 60 szt.

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

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróznicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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