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Prostata APTEO, 30 kaps.
 

Cena: 29,30 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety, którego składniki wpływają korzystnie na zachowanie zdrowia prostaty (palma sabałowa, pokrzywa), utrzymanie
prawidłowych: płodności, funkcji rozrodczych i poziomu testosteronu we krwi (cynk), prawidłowego funkcjonowania pęcherza
moczowego i przepływu moczu (olej z pestek dyni) oraz prawidłowy przebieg spermatogenezy (selen).

Składniki:
Olej z pestek dyni (Cucurbita pepo L.) standaryzowany na 50% kwasu linolowego; wyciąg z owoców palmy sabałowej (Serenoa repens)
standaryzowany na 85% kwasów tłuszczowych, DER 10:1; żelatyna; wyciąg z liści pokrzywy (Urtica dioica L.), DER 10:1; substancja
utrzymująca wilgoć: glicerol; L-selenometionina (selen); substancja zagęszczająca: wosk pszczeli, biały i żółty; wyciąg z pomidorów
(Lycopersicon esculentum) standaryzowany na 10% likopenu, DER 450:1; octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E); tlenek cynku (cynk);
emulgator: lecytyny (lecytyna sojowa); olej sojowy całkowicie rafinowany; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

Składnik 1 kapsułka % RWS*

Olej z pestek dyni, w tym:

kwas linolowy

300 mg

150 mg
Wyciąg z owoców palmy sabałowej, w tym:

kwasy tłuszczowe

150 mg

127,5 mg
Wyciąg z liści pokrzywy 100 mg
Wyciąg z pomidorów, w tym:

likopen

10 mg

1 mg
Cynk 5 mg 50
Selen 55 µg 100
Witamina E 6 mg 50
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane spożycie: 1 kapsułka 1 raz dziennie popijając wodą.
Dla uzyskania korzystnego efektu należy stosować przez co najmniej 3 miesiące.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.
Spożywania preparatu nie zaleca się osobom cierpiącym na ostre zapalenie stawów, a także w warunkach, kiedy jest zalecane
ograniczenie przyjmowania płynów oraz przy jednoczesnym stosowaniu środków moczopędnych.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania w u osób chorujących na nadciśnienie i cukrzycę.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 30 kapsułek elastycznych, masa netto 23,2 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

