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PROSTAMIN PLUS 30 tabletek
 

Cena: 13,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent PHARMACY LABORATORIES

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisPROSTAMIN PLUS 30 tabletekPROSTAMIN zalecany jest dla mężczyzn po 40-tym roku życia pragnących utrzymać w dobrej
kondycji funkcje gruczołu krokowego (prostaty) i układu moczowo-płciowego. PROSTAMIN to suplement diety będący źródłem cynku,
witaminy B6 i E oraz ekstraktów z nasion dyni zwyczajnej, korzenia pokrzywy zwyczajnej, owoców palmy sabalowej i kory śliwy
afrykańskiej.U mężczyzn z upływem lat fizjologicznie dochodzi do stopniowego obniżania poziomu niektórych męskich hormonów
płciowych. Przyczynia się to nie tylko do naturalnego starzenia organizmu, ale poprzez zmianę dotychczasowej równowagi hormonalnej
wpływa m.in. na wielkość gruczołu krokowego - prostaty, odpowiedzialnej w organizmie za produkcję ważnej części nasienia –płynu
otaczającego plemniki. Prostata umiejscowiona jest w bezpośredniej bliskości cewki moczowej mężczyzny i powiększanie jej rozmiaru
wpływa negatywnie na funkcje moczowo-płciowe męskiego organizmu. Zawarty w preparacie PROSTAMIN cynk pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu testosteronu we krwi. Cynk wraz z witaminą E dodatkowo pomaga w ochronie komórek całego organizmu przed
stresem oksydacyjnym. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej oraz zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia. Skład preparatu uzupełniają wartościowe ekstrakty roślinne.Sposób użycia2 tabletki dziennie.SkładSuchy ekstrakt z nasion
dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), skrobia ziemniaczana, suchy ekstrakt z korzenia
pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), suchy ekstrat 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 krzemu), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).1
tabletka zawiera:suchy ekstrakt z nasion dyni (Cucurbita pepo) 200 mg (4000 mg), suchy ekstrakt z korzenia pokrzywy (Urtica dioica)
24 mg (480 mg), suchy ekstrat z owoców palmy sabalowej (Serenoa repens) 16 mg (320 mg), suchy ekstrakt z kory śliwy afrykańskiej
(Prunus africana) 5 mg (100 mg), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu) 6 mg (50%)*, cynk (glukonian cynku) 5 mg (50%)*, witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny) 0,7 mg (50%)*2 tabletki zawierają:suchy ekstrakt z nasion dyni (Cucurbita pepo) 400 mg (8000 mg), suchy
ekstrakt z korzenia pokrzywy (Urtica dioica) 48 mg (960 mg), suchy ekstrat z owoców palmy sabalowej (Serenoa repens) 32 mg (640
mg), suchy ekstrakt z kory śliwy afrykańskiej (Prunus africana) 10 mg (200 mg), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu) 12 mg (100%)*,
cynk (glukonian cynku) 10 mg (100%)*, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 1,4 mg (100%)**RWS - Referencyjna Wartość
Spożycia ilość surowca roślinnego
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/prostamin-plus-30-tabletek.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

