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OLIMP PROSTATAN 60 kapsułek
 

Cena: 33,50 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

Olimp Prostatan® przy problemach z prostatą, to specjalna kompozycja ekstraktów roślinnych oraz chelatu aminokwasowego cynku
Albion®, wspomagająca prawidłową pracę gruczołu krokowego (prostaty). W skład suplementu wchodzą biologicznie aktywne składniki
pochodzenia roślinnego, takie jak ekstrakty: z palmy sabałowej (Saw Palmetto), pestek dyni, pokrzywy oraz likopen. Co powoduje kłopoty
z prostatą?  

Czynność gruczołu krokowego przez całe życie pozostaje pod ścisłą kontrolą układu hormonalnego. Największy wpływ na
funkcjonowanie tego narządu mają hormony płciowe, w szczególności testosteron. Hormon ten ma zdolność kumulowania się w
obrębie prostaty, gdzie może ulegać przemianie do bardzo silnie działającego hormonu DHT. Ten z kolei wiąże się ze specjalnymi
receptorami w komórkach gruczołu krokowego, pobudzając je do wzrostu oraz silnego podziału, w konsekwencji czego wzrasta ryzyko
przerostu prostaty. Jak wspomagać prostatę?  

Szczególnie ważną rolę pod tym względem mogą pełnić czynniki ograniczające przemianę testosteronu do niebezpiecznego hormonu
DHT. Odkryto, że jednym z takich czynników jest wyciąg z palmy sabałowej, którego aktywne składniki sprzyjają eliminacji DHT.
Stosowanie naturalnych wyciągów z palmy sabałowej jest szczególnie polecane mężczyznom po 40 roku życia, kiedy zwiększa się
ryzyko przerostu prostaty. Wspomagają one prawidłowe funkcje męskiego układu moczowego oraz ułatwiają przepływ moczu. Czym
wyróżnia się Prostatan® na tle innych, podobnie działających suplementów diety?  

Prostatan® oprócz aktywnie działającego wyciągu z palmy sabałowej, zawiera także szereg innych substancji wspomagających
prawidłowe funkcjonowanie gruczołu krokowego. Zawarty w nim ekstrakt z dyni, ze względu na bogactwo różnych substancji
biologicznie czynnych oraz wysoką zawartość cynku wspiera prawidłowe funkcjonowanie prostaty. Natomiast likopen najwartościowszy
i najaktywniejszy barwnik karotenoidowy zmniejsza niekorzystne działanie wolnych rodników oraz nadmierną aktywność testosteronu.
Dodatkowy efekt wzmacniający zapewnia wyciąg z pokrzywy zwyczajnej oraz chelat aminokwasowy cynku.  
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Dawkowanie  

1 kapsułka 2 razy dziennie.  

 

Skład

Ekstrakt palmy sabałowej, ekstrakt z pestek dyni, ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej, chelat aminokwasowy cynku, ekstrakt z pomidora
(źródło likopenu), celuloza mikrokrystaliczna- substancja wypełniająca, stearynian magnezu- substancja przeciwzbrylająca, żelatyna -
otoczka kapsułki  

Substancje aktywne  

Informacja żywieniowa 1 kapsułka 

Ekstrakt z palmy sabałowej (Saw palmetto 45%) 160 mg 

Ekstrakt z pestek dyni (Pumpkin seed extrakt 5:1) 100 mg 

Ekstrakt z pokrzywy (Urtica doica L.) 100 mg 

Likopen 0,5 mg 

Chelaty aminokwasowy cynku ALBION® (Zinc Chelazome® Amino acid Chelate 20%) 25 mg w tym cynk 5 mg

*% ZDS - procent realizacji zalecanego dziennego spożycia przez porcję
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