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Prostalong complex x 90 kaps
 

Cena: 90,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Prostata zwana gruczołem krokowym jest częścią męskiego układu płciowego. Powiększenie prostaty jest naturalną konsekwencją
starzenia się organizmu każdego mężczyzny, ale może powodować nacisk na cewkę moczową, co w konsekwencji może utrudniać
prawidłowy proces oddawania moczu.

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi oraz prawidłowej płodności i funkcji rozrodczych.
Pomaga również w prawidłowej syntezie DNA.
Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy.
Selen i cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina E, cynk i selen pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Cechy

przyczynia się do utrzymania właściwego poziomu podstawowego męskiego hormonu - testosteronu
wspomaga płodność i funkcje rozrodcze
wpływa na prawidłową spermatogenezę*
olej z pestek dyni, palma sabalowa, witamina E, cynk, selen
dzięki zawartości cynku
*dzięki zawartości selenu

Składniki
olej z pestek dyni, kapsułka (żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, barwnik - tlenki i wodorotlenki żelaza), ekstrakt z owoców
palmy sabalowej (Serenoa repens), substancja zagęszczająca - wosk pszczeli żółty, emulgator - lecytyna <span style='font-weight:
bold;text-decoration: underline;'>sojowa</span>, substancja zagęszczająca - dwutlenek krzemu, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu),
cynk (tlenek cynku), selen (L-selenometionina)
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Wartości odżywcze Zawartość w 1 kapsułce % RWS*
Składnik
Olej z pestek dyni 350 mg
Ekstrakt z owoców palmy sabalowej
(Serenoa repens)

160 mg

Witamina E 2,5 mg 21
Cynk 2 mg 20
Selen 10 µg 18
% RWS* - referencyjna wartość
spożycia

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15-25°C.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Ne stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników produktu. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Dla zachowania prawidłowego stanu
zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Teva Operations Poland Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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