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ProstiMen x 30 kaps
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps.

Postać Kapsułki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z owoców palmy sabalowej standaryzowany na 23-25% kwasów tłuszczowych i10-12% betasitosterolu, żelatyna (składnik
otoczki), ekstrakt z nasion dyni zwyczajnej standaryzowany na 2-4% pochodnych fenolozydowych i 0,1-0,12% adenozyny, ekstrakt z
korzenia pokrzywy zwyczajnej standaryzowany na 1-1,2% betasitosterolu, ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej
standaryzowany na 4% polifenoli, glukonian cynku (cynk), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), selenian (IV) sodu (selen), substancja
przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych , substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu , barwnik - żelaza tlenek
czarny , chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna , barwnik - dwutlenek tytanu ,
barwnik - żelaza tlenek żółty.

Zawartość w 1 kapsułce:
Ekstrakt z owoców palmy sabałowej(5:1) 300 mg*, w tym:
Kwasy tłuszczowe 69-75 mg*
Beta-sitosterol 30-36 mg*
Ekstrakt z korzenia pokrzywy zwyczajnej (4:1) 75 mg*, w tym:
Beta-sitosterol 0,75mg - 0,9mg*
Ekstrakt z dyni zwyczajnej (20:1) 75 mg*, w tym:
pochodne fenolozydowe 1,5 mg - 3 mg*
Adenozyna 0,075mg - 0,09 mg*
Ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej (3-5,1) 75 mg*, w tym:
Polifenole 3 mg*
Witamina E 6 mg (50% RWS)
Cynk 5 mg (100% RWS)
Witamina B6 0,7 mg (50% RWS)
Selen 27,5mcg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
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RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
ProstiMen jest preparatem, będącym skoncentrowanym źródłem aż 4 składników roślinnych oraz witamin i minerałów, opracowanym z
myślą o mężczyznach w celu uzupełnienia ich codziennej diety

Ekstrakty z nasion dyni, korzenia pokrzywy i ziela wierzbownicy drobnokwiatowej przyczyniają się do utrzymania
prawidłowego stanu prostaty.
Ekstrakty z owoców palmy sabalowej i nasion dyni wspomagają prawidłowy przepływ moczu.
Ekstrakt z owoców palmy sabalowej stanowi źródło kwasów tłuszczowych wspomagających funkcje reprodukcyjne.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i funkcji rozrodczych oraz w utrzymaniu prawidłowego stężenia testosteronu
we krwi.
Selen bierze udział w prawidłowym przebiegu spermatogenezy (proces powstawania i dojrzewania plemników w jądrach).
Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.
Witamina E, cynk i selen wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, czyli niekorzystnym działaniem wolnych
rodników tlenowych na komórki.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Mężczyźni po 40 roku życia: 1 kaps. dziennie, podczas lub po posiłku. Popić wodą. Zaleca się stosowanie minimum 3 miesiące.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
ul. Sokratesa 13D lok.27
01-909 Warszawa

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.
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