Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 640 50 34

PROSTALONG COMPLEX 90 kapsułek
Cena: 73,90 PLN
Opis słownikowy
Producent

PLIVA

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
Opis
PROSTALONG COMPLEX pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania prostaty.
Składniki czynne preparatu działają wielotorowo:
pomagają utrzymać prawidłowy stan gruczołu krokowego,
wspomagają procesy oddawania moczu u mężczyzn,
chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników,
dodatnio wpływają na odporność organizmu,
uzupełniają dietę w witaminę B6 oraz cynk.

Działanie
Palma sabalowa (Saw palmetto) – pochodząca z Ameryki Płn. zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe (głównie kwas oleinowy), oraz
nasycone kwasy tłuszczowe (laurynowy, mirystynowy, palmitynowy) i fitosterole (β-sitosterol, stigmasterol, cycloartenol, lupeol, lupenon
oraz 24-metylo-cycloartenol). Normalizują one funkcje gruczołu krokowego i wykazują korzystne działanie w przypadku powiększenia
tego gruczołu.
Olej z pestek dyni – z uwagi na skład chemiczny charakteryzuje się dużymi walorami zdrowotnymi. Zawiera fitosterole (β-sitosterol,
skwalen, phytosterinen, citulin, cucurbitin) niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które są niezbędne do budowy hormonów, ścian
komórkowych a także witaminy: E, B1, B2, B6, A, C, D oraz składniki mineralne głównie cynk i selen. Frakcja lipidowa oleju z pestek dyni
działa korzystnie na komórki nabłonka gruczołu krokowego oraz gruczołów okołocewkowych.
Likopen – związek zaliczany do grupy karotenoidów. Wykazuje większą aktywność antyoksydacyjną niż beta karoten. Chroni organizm
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przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.
Olej rybi – jest źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3, które wzmacniają układ sercowonaczyniowy oraz odpornościowy.
Cynk – jest składnikiem wielu enzymów. Bierze udział w syntezie białek ustrojowych i kwasów nukleinowych. Odgrywa ważną rolę w
prawidłowym funkcjonowaniu prostaty.
Witamina B6 – spełnia wiele ważnych funkcji w organizmie. Uczestniczy w tworzeniu związków białkowych, takich jak enzymy czy
hormony. Korzystnie wpływa na układ nerwowy. Bierze udział w powstawaniu prostaglandyn, reguluje ciśnienia krwi, skurcze mięśni,
pracę serca.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Uwaga
W trosce o zdrowie, zaleca się mężczyznom po 50 roku życia raz w roku przeprowadzenie badań lekarskich oceniających stan gruczołu
krokowego – prostaty.

Sposób użycia
1 do 2 kapsułek dziennie, podczas lub po posiłku. Popijać wodą.Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Sposób przechowywania:
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-250C), w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem.

Skład
Jedna kapsułka preparatu zawiera:olej z pestek dyni – 350 mg, olej rybi – 100 mg zawierający niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe z rodziny omega 3 – 65 mg, w tym: kwas eikozapentaenowy (EPA) – 21,45 mg,kwas dokozaheksaenowy (DHA) – 14,3 mg,
wyciąg z owoców palmy sabalowej (Saw Palmetto) – 50 mg, cynk (glukonian cynku) – 3,75 mg (25%*), likopen (7% wyciąg z pomidorów)
– 2,5 mg, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 2 mg (100%*);
Dwie kapsułki preparatu zawierają:
olej z pestek dyni – 700 mg, olej rybi – 200 mg zawierający niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega 3 – 130 mg, w
tym: kwas eikozapentaenowy (EPA) – 42,9 mg,kwas dokozaheksaenowy (DHA) – 28,6mg, wyciąg z owoców palmy sabalowej (Saw
Palmetto) – 100 mg, cynk (glukonian cynku) – 7,5 mg (50%*), likopen (7% wyciąg z pomidorów) – 5 mg, witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny) – 4 mg (200%*);
oraz olej sojowy, dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), glicerol, żelatyna, tlenek żelaza czerwony i tlenek żelaza czarny
(barwniki).
*- % zalecanego dziennego spożycia
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