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GOLD PROST 60 tabletek
 

Cena: 51,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

GOLD PROST 60 tabletek 

Suplement diety zawierający wyciąg z pestek dyni przeznaczony dla mężczyzn po 40 roku życia.

 

Składniki

wyciąg suchy z pestek dyni, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg suchy z nasion lnu zwyczajnego, wyciąg suchy
z korzenia pokrzywy, substancja wypełniająca - sorbitol, cytrynian cynku (cynk), wyciąg suchy z owocu palmy sabatowej, substancja
przeclwzbrylająca - dwutlenek krzemu, stabilizator - poliwinylopolipirolidon, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), selenian (IV) sodu (selen), cholekalcyferol (witamina D), chlorowodorek
pirydoksyny (witamina B6).

  

Składnik

  

1 tabletka

  

Wyciąg z pestek dyni

  

240 mg
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Wyciąg z nasion lnu, w tym:

lignany

  

150 mg

30 mg

  

Wyciąg z korzenia pokrzywy

  

120 mg

  

Wyciąg z owocu palmy sabałowej, w tym:

kwasy tłuszczowe

  

30 mg

13,5 mg

  

Witamina D

  

10 mcg (200%*)

  

WItamina B6

  

1,4 mg (100%*)

  

Kwas pantotenowy

  

6 mg (100%*)

  

Cynk

  

10 mg (100%*)

  

Selen

  

30 mcg (63,6%*)

* RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

Masa netto

27 g

 

Właściwości

Wyciąg z pestek dyni wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty.

 

Zalecane spożycie

1 tabletka dziennie. Zaleca się przyjmowanie preparatu Gold-Prost godzinę przed posiłkiem lub godzinę po nim.

 

Ważne

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.  

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.  

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.  

Przechowywać w temperaturze pokojowej.  

Chonić od światła i wilgoci.  

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.  
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