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ProstiMen, 30 kapsułek
 

cena: 30,31 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent APOTEX

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety ProstiMen Apotex to preparat, b?d?cy skoncentrowanym ?ród?em a? 4 sk?adników
ro?linnych uzupe?nionych witaminami i minera?ami. Przeznaczony jest dla m??czyzn po 40. roku ?ycia w celu
uzupe?nienia ich codziennej diety. Wszystkie ekstrakty ro?linne produktu ProstiMen Apotex s?
standaryzowane, dzi?ki czemu posiadaj? dok?adnie okre?lon? zawarto?? sk?adników czynnych,
odpowiadaj?cych za bezpiecze?stwo stosowania i okre?lone dzia?anie fizjologiczne. 

Ekstrakty z nasion dyni, korzenia pokrzywy i ziela wierzbownicy drobnokwiatowej przyczyniaj? si? do
utrzymania prawid?owego stanu prostaty.

Ekstrakty z owoców palmy sabalowej i nasion dyni wspomagaj? prawid?owy przep?yw moczu.

Ekstrakt z owoców palmy sabalowej stanowi ?ród?o kwasów t?uszczowych wspomagaj?cych funkcje
reprodukcyjne. 

Cynk pomaga w utrzymaniu prawid?owej p?odno?ci i funkcji rozrodczych oraz w utrzymaniu prawid?owego
st??enia testosteronu we krwi. 

Selen bierze udzia? w prawid?owym przebiegu spermatogenezy (proces powstawania i dojrzewania
plemników w j?drach). 

Witamina B6 przyczynia si? do regulacji aktywno?ci hormonalnej. 

Witamina E, cynk i selen wspomagaj? ochron? komórek przed stresem oksydacyjnym, czyli niekorzystnym
dzia?aniem wolnych rodników tlenowych na komórki. przeznaczony jest dla m??czyzn w wieku powy?ej 40 lat.

Wskazania
Stosuje si? w celu suplementacji w witaminy i minera?y zawarte w preparacie. 
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Dawkowanie
M??czy?ni po 40. roku ?ycia: 1 kapsu?ka dziennie, podczas lub po posi?ku. Popi? wod?. Zaleca si?
stosowanie przez co najmniej 3 miesi?ce
Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
Ekstrakt z owoców palmy sabalowej standaryzowany na 23-25% kwasów t?uszczowych i 10-12%
betasitosterolu, ?elatyna (sk?adnik 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), sole
magnezowe kwasów t?uszczowych (substancja przeciwzbrylaj?ca), dwutlenek krzemu (substancja
przeciwzbrylaj?ca), ?elaza tlenek czarny (barwnik), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6 ), celuloza
mikrokrystaliczna (substancja wype?niaj?ca), dwutlenek tytanu (barwnik), ?elaza tlenek ?ó?ty (barwnik).

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*
Ekstrakt z owoców palmy sabalowej (Serenoa repens) (5:1),
w tym:
kwas t?uszczowe
beta-sitosterol

300 mg
 

69-75 mg
30-36 mg

 ---

Ekstrakt z korzenia pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) (4:1),
w tym:
beta-sitosterol

75 mg
 

0,75-0,9 mg

 ---

Ekstrakt z nasion dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.) (20:1),
w tym:
pochodne fenolozydowe
adenozyna

75 mg
 

1,5-3 mg
0,075-0,09 mg

 ---

Ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej (Epilobium
parviflorum) (3-5:1),
w tym:
polifenole

75 mg
 
 
3 mg

 ---

Witamina E 6 mg 50
Cynk 5 mg 100
Witamina B6 0,7 mg 50
Selen 27,5 µg 50

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

Przeciwwskazania
Nie stosowa? ProstiMen Apotex w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Uwagi
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony
sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia s? wa?ne dla utrzymania prawid?owego stanu zdrowia.

Podmiot odpowiedzialny
Apotex Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 95
04-118 Warszawa
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