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Prostamin Plus, 30 tabletek prostata mężczyzna
 

cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent INNE

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Prostata

Opis produktu
 

Prostamin Plus - właściwości i zastosowanie
Prostamin Plus to suplement diety, który zawiera ekstrakty z nasion dyni zwyczajnej, korzenia pokrzywy zwyczajnej, owoców palmy
sabalowej i kory śliwy afrykańskiej, cynk, a także witaminy E i B6.

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.
Cynk oraz witamina E pomagają w ochronie komórek całego organizmu przed stresem oksydacyjnym.
Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej oraz zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Preparat Prostamin Plus rekomendowany jest mężczyznom pragnącym zadbać o funkcje prostaty i układu moczowo-płciowego.

Zalecana do spożycia dzienna porcja
2 tabletki dziennie

Skład
Składniki: 2 tabletki
Suchy ekstrakt z nasion dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo) 400 mg
Suchy ekstrakt z korzenia pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica) 48 mg
Suchy ekstrakt z owoców palmy sabalowej (Serenoa repens) 32 mg
Suchy ekstrakt z kory śliwy afrykańskiej (Prunus africana) 10 mg
Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu) 12 mg (100% RWS*)
Cynk (glukonian cynku) 10 mg (100% RWS*)
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 1,4 mg (100% RWS*)
*%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki: suchy ekstrakt z nasion dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), skrobia
ziemniaczana, suchy ekstrakt z korzenia pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), suchy ekstrakt z owoców palmy sabalowej (Serenoa
repens), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), suchy ekstrakt z kory śliwy afrykańskiej (Prunus africana), cynk (glukonian cynku),
substancja przeciwzbrylająca (sól magnezowa kwasu tłuszczowego – stearynian magnezu), substancja utrzymująca wilgoć (dwutlenek
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 krzemu), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

Uwagi do stosowania
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Zawartość:

30 tabletek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PHARMACY LABORATORIE
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