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ProstiMen, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 52,69 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Aurovitas Pharma

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Cynk, Dynia, Palma sabałowa, Pokrzywa, 
Selen, Witamina B6, Witamina E

Opis produktu
 

Informacje podstawowe ProstiMen, kapsułki, 30 szt.

ProstiMen Apotex - suplement diety zawierający aż 4 składniki roślinne oraz witaminy i minerały opracowane z myślą o mężczyznach.

Skład ProstiMen, kapsułki, 30 szt.

Ekstrakt z owoców palmy sabalowej; ?elatyna; ekstrakt z nasion dyni zwyczajnej;

ekstrakt z korzenia pokrzywy zwyczajnej; ekstrakt z owoców wierzbownicy

drobnokwiatowej; glukonian cynku (cynk); octan DL-alfatokoferylu (witamina E);

selenian (IV) sodu (selen); substancje przeciwzbrylaj?ce: sole magnezowe kwasów

t?uszczowych, dwutlenek krzemu; barwniki: tlenki i wodorotlenki ?elaza;

chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); substancja wype?niaj?ca: celuloza

mikrokrystaliczna; barwnik: dwutlenek tytanu.
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Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*

Ekstrakt z owoców palmy

sabalowej (Serenoa

repens) (5:1)

w tym:

kwasy t?uszczowe

beta-sitosterol

300 mg

 

69-75 mg

30-36 mg

---

 

---

---

Ekstrakt z korzenia

pokrzywy zwyczajnej

(Urtica dioica L.) (10:1)

w tym:

beta-sitosterol

75 mg

 

0,75-0,9 mg

---

 

---

Ekstrakt z nasion dyni

zwyczajnej (Cucurbita

pepo L.) (20:1)

w tym:

pochodne fenolowe

adenozyna

75 mg

 

1,5 - 3 mg

0,075 - 0,09 mg

---

 

---

---

Ekstrakt z owoców 75 mg ---
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wierzbownicy

drobnokwiatowej

(Epilobium parviflorum)

(3-5:1)

w tym:

polifenole

 

3 mg

 

---

Witamina E 6 mg 50%

Cynk 5 mg 50%

Witamina B6 0,7 mg 50%

Selen 27,5 µg 50%

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

Działanie ProstiMen, kapsułki, 30 szt.

ProstiMen Apotex jest skoncentrowanym źródłem aż 4 składników roślinnych oraz witamin i minerałów opracowanych z myślą o
mężczyznach w celu uzupełnienia ich codziennej diety. Unikalna kompozycja składników pomoże zatroszczyć się o układ moczowo-
płciowy. Wszystkie ekstrakty roślinne produktu są standaryzowane, dzięki czemu posiadają dokładnie określoną zawartość składników
czynnych, odpowiadających za bezpieczeństwo stosowania i określone działanie fizjologiczne.

Ekstrakt z nasion dyni, korzenia pokrzywy i ziela wierzbownicy drobnokwiatkowej przyczyniają się do utrzymania prawidłowego stanu
prostaty.
Ekstrakt z owoców palmy sabalowej i nasion dyni wspomagają prawidłowy przepływ moczu.
Witamina E to znany przeciwutleniacz, czyli substancja wspierająca naturalne mechanizmy obronne komórek i w związku z tym
stosowana w profilaktyce różnych chorób.
Cynk przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania seksualnego i płodności, w tym do wytwarzania nasienia.
Witamina B6 przyczynia się do wzmocnienia układu odpornościowego i nerwowego oraz do tworzenia czerwonych krwinek. Pełni bardzo
ważną rolę w regulacji aktywności hormonów płciowych.
Selen odgrywa kluczową rolę w pracy układu krążenia i odporności organizmu. Pozytywnie wpływa na produkcję nasienia. Ponadto
chroni komórki przed uszkodzeniem wywołanym stresem oksydacyjnym.

Wskazania ProstiMen, kapsułki, 30 szt.

Preparat wspiera przepływ moczu i wspomaga prawidłowy stan prostaty. Przeznaczony dla mężczyzn powyżej 40 roku życia.

Dawkowanie ProstiMen, kapsułki, 30 szt.

Dorośli: 1 kapsułka dziennie, podczas lub po posiłku.
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Kapsułkę należy popić wodą.

Informacje dodatkowe ProstiMen, kapsułki, 30 szt.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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