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Prostaceum x60 tabletek
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Lekam

Postać tabletki

Substancja
czynna

cynk, likopen, palma sabałowa, pestki dyni,
pokrzywa, wierzbownica, witamina B6,
witamina E

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty, dzięki zawartości ekstraktu z pestek dyni.

Deklarowany korzystny efekt dla zdrowia występuje przy spożyciu 2 tabletek dziennie.
Składniki zawarte w preparacie:

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,
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.

Składniki:

ekstrakt z pestek dyni (Cucurbita pepo) zawierający 20% beta-sitosterolu, ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej (Epilobium
parviflorum), ekstrakt z liści pokrzywy (Urtica dioica), ekstrakt z owoców palmy sabalowej (Serenoa repens) zawierający 25% kwasów
tłuszczowych, cynk (glukonian cynku), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), likopen, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), celuloza
mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), sól sodowa karboksymetylocelulozy (substancja spulchniająca), stearynian magnezu
(substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), hydroksypropylometyloceluloza (substancja
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glazurująca), talk (substancja
przeciwzbrylająca), dwutlenek tytanu (barwnik), polidekstroza (substancja wypełniająca), ryboflawina (barwnik), kwas stearynowy
(substancja przeciwzbrylająca), glikol propylenowy (substancja wypełniająca), maltodekstryna, błękit brylantowy FCF (barwnik).

Skład porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia:

2 tabletki zawierają:

ekstrakt z pestek dyni 500mg (w tym betasitosterol 100mg),
ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej 200mg,
ekstrakt z liści pokrzywy 150mg,
ekstrakt z owoców palmy sabalowej 100mg (w tym kwasy tłuszczowe 25mg),
cynk 10mg (100%)*,
witamina E 10mg,
likopen 2mg (83%)*,
witamina B6 1,4mg (100%)*.

RWS - referencyjna wartość spożycia.

Sposób użycia:

tabletki należy połknąć i popić wodą. Przyjmować podczas posiłku.

Ostrzeżenie:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat przeznaczony dla mężczyzn.

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:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym
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