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Prostogal kaps. 150 kaps.
 

Cena: 29,06 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 kaps. (pojem.)

Postać kaps.

Producent SPEC.PRZED.ROL.-PROD. GAL S.C.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki 
Olej z pestek dyni tłoczony na zimno, żelatyna pochodzenia zwierzęcego, substancja wiążąca (glicerol).

Zawartość składników w dwóch kapsułkach/w sześciu kapsułkach: olej z pestek dyni – 0,700g, w tym: kwasy tłuszczowe
wielonienasycone – 0,428g: kwas linolowy (LA) – 0,410g, kwas alfa-linolowy (ALA) – 0,018g; kwas tłuszczowe jednonienasycone –
0,168g, kwasy tłuszczowe nasycone – 0,092g; sterole roślinne w przeliczeniu na beta-sitosterol – 14mg/2,100g, w tym: kwasy
tłuszczowe wielonienasycone – 1,284g: kwas linolowy (LA) – 1,229g, kwas alfa-linolowy (ALA) – 0,055g; kwas tłuszczowe
jednonienasycone – 0,504g, kwasy tłuszczowe nasycone – 0,276g; sterole roślinne w przeliczeniu na beta-sitosterol – 42mg.

Działanie
Suplement diety Prostogal rekomendowany jest dla mężczyzn jako uzupełnienie codziennej diety w substancje pozyskiwane z dyni.
Pomagają one utrzymać prawidłowe funkcjonowanie pęcherza moczowego i prostaty u panów. Dodatkowo zimnotłoczony olej z pestek
dyni jest cennym źródłem steroli roślinnych oraz nienasyconych kwasów z rodziny Omega-6. Fitosterole oraz kwasy: alfa-linolenowy
(ALA) i kwas linolowy (LA) wspierają utrzymanie właściwego poziom cholesterolu we krwi. Do uzyskania tego korzystnego efektu należy
dziennie spożywać przynajmniej: 0,8g steroli roślinnych, 2g kwasu ALA i 10g kwasu LA.

Zastosowanie:
Suplement diety Prostogal przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety w sterole roślinne, a także niezbędne
nienasycone kwasy tłuszczowe. Preparat dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Osad pojawiający się w kapsułkach jest zjawiskiem naturalnym.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik kapsułek.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: sześć kapsułek. Przyjmować po dwie kapsułki trzy razy dziennie, stosować podczas posiłku. Nie przekraczać
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zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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