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Prostaceum tabl. 60 tabl.
 

Cena: 46,15 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Suplement diety Prostaceum to połączenie naturalnych ekstraktów roślinnych, witaminy E, B6 oraz cynku. Cynk pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu, testosteronu we krwi oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina E
wspiera organizm w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu homocysteiny, białka i glikogenu oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, wspiera prawidłowe działanie
układu nerwowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do regulacji aktywności hormonalnej.

Składniki:
ekstrakt z pestek dyni (Cucurbita pepo) zawierający 20% beta-sitosterolu, ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej (Epilobium
parviflorum), ekstrakt z liści pokrzywy (Urtica dioica), ekstrakt z owoców palmy sabalowej (Serenoa repens) zawierający 25% kwasów
tłuszczowych, cynk (glukonian cynku), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), likopen, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), celuloza
mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), sól sodowa karboksymetylocelulozy (substancja
spulchniająca), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca),
hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), talk (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek tytanu (barwnik), polidekstroza
(substancja wypełniająca), ryboflawina
(barwnik), kwas stearynowy (substancja przeciwzbrylająca), glikol propylenowy (substancja wypełniająca), maltodekstryna, błękit
brylantowy FCF (barwnik).

2 tabletki zawierają:
ekstrakt z pestek dyni 500mg (w tym betasitosterol 100mg), ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej 200mg, ekstrakt z liści
pokrzywy 150mg, ekstrakt z owoców palmy sabalowej 100mg (w tym kwasy tłuszczowe 25mg), cynk 10mg (100%)*, witamina E 10mg,
likopen 2mg (83%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*.
*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Właściwości:
Witamina E - pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
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Witamina B6 - przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny, białka i glikogenu oraz w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych, wspiera prawidłowe działanie układu nerwowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia oraz do regulacji aktywności hormonalnej
Cynk - pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej, utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów i
utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych; pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, włosów i paznokcie, a także w utrzymaniu
prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecane spożycie:
2 tabletki powlekane dziennie. Tabletki należy połknąć i popić wodą. Przyjmować podczas posiłku.

Ważne informacje:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety ani aktywnego trybu życia. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego i zróżnicowanego
odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Istnieje wiele czynników ryzyka choroby. Zmiana jednego z tych czynników ryzyka
może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci w temperaturze
pokojowej.
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