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DOPPELHERZ AKTIV NA PROSTATĘ FORTE 30 kapsułek
 

Cena: 28,70 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

Doppelherz aktiv Na Prostatę FORTE 30 kapsułek

 

Wskazania

Wyciągi z palmy sabałowej, korzenia pokrzywy i nasion dyni pomagają utrzymać prawidłowe funkcjonowanie prostaty i dróg
moczowych. Preparat zawiera kompleksowy zestaw składników o uznanym, korzystnym wpływie na jakość życia mężczyzn po 40 roku
życia.

 

Zalecany dla mężczyzn, którzy powinni szczególnie zadbać o:

prawidłowy stan prostaty,

sprawność układu moczowego.

 

Działanie

Wyciąg z owoców palmy sabałowej (Serenoa repens, boczni piłkowanej) działa regulująco na metabolizm męskich hormonów płciowych
i mechanizmy komórkowe zachodzące w gruczole prostaty. Ma to szczególne znaczenie dla mężczyzn po 40 roku życia.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/doppelherz-aktiv-na-prostate-forte-30-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Wyciąg z korzenia pokrzywy wspomaga funkcjonowanie nerek, prostaty i oddawanie moczu. Zawiera m.in. fitosterole i lignany, które
wpływając na metabolizm testosteronu, stabilizują pracę komórek prostaty.

Beta-sitosterole zawarte w oleju z nasion dyni wpływają regulująco na poziom prostaglandyn, co wpływa korzystnie na procesy
zachodzące w komórkach gruczołu krokowego.

Likopen odgrywa rolę silnego antyoksydanta, a jego stosowanie jest szczególnie polecane dla zachowania prawidłowego stanu prostaty.
Likopen występuje w znaczących ilościach w przetworach z pomidora, a ich spożywanie jest kojarzone ze zdrowotnymi zaletami
śródziemnomorskiej diety.

Witamina E, cynk, selen i mangan chronią komórki przed uszkodzeniami wywoływanymi - wraz z wiekiem - przez wolne rodniki.
Szczególną rolę dla męskiej płodności odgrywają cynk i selen: cynk wpływa na poziom testosteronu, a selen na jakość plemników.

Dla zachowania prawidłowego stanu prostaty zaleca się stosowanie diety zbliżonej do diety śródziemnomorskiej: z mniejszą ilością mięs
czerwonych, dużą ilością tłustych ryb morskich, warzyw i owoców oraz olejów roślinnych (z oliwek, rzepaku, pestek dyni lub oleju
lnianego). Duże znaczenie ma również codzienna aktywność fizyczna oraz ograniczenie stosowania używek.

 

Sposób użycia

Stosować jedną kapsułkę dziennie po posiłku, popijając wystarczającą ilością płynu. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się
stosować co najmniej 6 miesięcy.

 

Skład

olej z pestek dyni (Cucurbita pepo) tłoczony na zimno, żelatyna (otoczka), wyciąg z owoców palmy sabałowej (Serenoa repens, bocznia
piłkowana), wyciąg z korzenia pokrzywy (Urtica dioica), glicerol (subst. utrzymująca wilgotność), sorbitol (subst. słodząca), lecytyna
sojowa (emulgator), likopen z pomidorów, wosk pszczeli żółty (stabilizator), D-alfa-tokoferol (koncentrat wit. E), mono i diglicerydy
kwasów tłuszczowych (emulgator), tlenek cynku (źródło cynku), siarczan manganu (źródło manganu), tlenki i wodorotlenki żelaza
(barwniki), selenian (IV) sodu (źródło selenu).
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