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Doppelherz Aktiv, Na Prostatę Forte, 30 kapsułek
 

Cena: 34,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Zastosowanie
Preparat zawiera kompleksowy zestaw składników o uznanym, korzystnym wpływie na jakość życia mężczyzn po 40 roku życia, którzy
powinni szczególnie zadbać o:

prawidłowy stan prostaty,
sprawność układu moczowego,
prawidłowe funkcje seksualne.

Działanie
Wyciągi z palmy sabalowej, korzenia pokrzywy i nasion dyni pomagają utrzymać prawidłowe funkcjonowanie prostaty i korzystnie
wpływają na oddawanie moczu.

Palma sabalowa (Serenoa repens, boczni piłkowanej) wpływa korzystnie na gruczoł prostaty oraz wspomaga męskie funkcje seksualne.

Pokrzywa usprawnia funkcje wydalnicze nerek oraz korzystnie wpływa na funkcjonowanie prostaty.

Nasiona dyni wspomagają: prawidłowe funkcjonowanie prostaty, pęcherza moczowego i oddawanie moczu.

Likopen występuje w znaczących ilościach w przetworach z pomidora, a jego spożywanie jest kojarzone z dietą śródziemnomorską.

Witamina E, cynk, selen i mangan chronią komórki przed stresem oksydacyjnym (wolnymi rodnikami) – nasilającym się wraz z wiekiem.
Cynk wpływa również korzystnie na poziom testosteronu, a selen na produkcję 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
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lnianego). Duże znaczenie ma również codzienna aktywność fizyczna oraz ograniczenie stosowania używek.

Dzienna Porcja (= 1 Kapsułka)
Składniki - Ilość (%RWS)
palma sabałowa (wyciąg) - 150 ng
pokrzywa (wyciąg) - 150 mg
olej z pestek dyni - 400 mg
likopen - 1 mg
witamina E - 12 mg (100%)
cynk - 10 mg (100%)
mangan - 2 mg (100%)
selen - 55 µg (100%)

Sposób użycia:
1 kapsułka dziennie po posiłku. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się stosowanie przez co najmniej 6 miesięcy.
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