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Olimp Prostatan x60 kapsułek
 

Cena: 34,49 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać kapsułki

Przeznaczenie dla mężczyzn

Substancja
czynna

cynk, likopen, palma sabałowa, pestki dyni,
pokrzywa

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Prostatan to suplement diety zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych (palmy sabałowej, pestek dyni, oraz pokrzywy),
wzbogaconą likopenem oraz cynkiem w postaci chelatu aminokwasowego Albion®.

Badania naukowe udowodniły, że:

palma sabałowa – uczestniczy w utrzymaniu prawidłowych funkcji układu moczowego u mężczyzn;
pestki dyni oraz pokrzywa – przyczyniają się do utrzymania prawidłowych funkcji prostaty;
cynk – wspomaga utrzymanie właściwego poziomu testosteronu we krwi.

Ogromną zaletą produktu jest fakt, że wszystkie ekstrakty roślinne zawarte w preparacie są standaryzowane - czyli mają ściśle
określoną ilość substancji czynnej, która ma odpowiednie działanie fizjologiczne.

Suplement uzupełniono w cynk w najbardziej biodostępnej postaci – w formie chelatu aminokwasowego Albion®.

Chelatowanie minerałów to proces wiązania pierwiastków metalicznych przez słabe kwasy organiczne, aminokwasy. Ten niezwykle
istotny proces umożliwia dobre wchłanianie pierwiastków z przewodu pokarmowego oraz ich dystrybucje do przebiegających z ich
udziałem procesów życiowych. W tej formie biopierwiastki pozostają też całkowicie bezpieczne w dawkowaniu, gdyż ewentualny ich
nadmiar w postaci chelatu łatwo opuszcza organizm.

Chelat aminokwasowy Albion® gwarantuje wysoką wchłanialność i biodostępność - to najwyższa światowa jakość.
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 Informacja żywieniowa

2 kapsułki %RWS*
 Ekstrakt palmy sabałowej (45%)  320 mg  
 Ekstrakt pestek dyni (5:1)  200 mg  
 Ekstrakt pokrzywy zwyczajnej  200 mg  
 Likopen  1 mg  
 Cynk 10 mg 100%

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Preparat przeznaczony:

dla mężczyzn w celu utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania prostaty.

Zalecana dzienna porcja:

1 kapsułka 2 razy dziennie.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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