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PROSTIMEN APOTEX, 30 kapsułek
 

cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent APOTEX

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie wspomaganie funkcji prostaty

Opis produktu
 

ProstiMen Apotex jest preparatem, będącym skoncentrowanym źródłem aż 4 składników roślinnych oraz witamin i minerałów,
opracowanym z myślą o mężczyznach w celu uzupełnienia ich codziennej diety. Wszystkie ekstrakty roślinne produktu ProstiMen
Apotex są standaryzowane, dzięki czemu posiadają dokładnie określoną zawartość składników czynnych, odpowiadających za
bezpieczeństwo stosowania i określone działanie fizjologiczne

PROSTIMEN APOTEX - działanie:

ekstrakty z nasion dyni, korzenia pokrzywy i ziela wierzbownicy drobnokwiatowej przyczyniają się do utrzymania prawidłowego stanu
prostaty; ekstrakty z owoców palmy sabalowej i nasion dyni wspomagają prawidłowy przepływ moczu; ekstrakt z owoców palmy
sabalowej stanowi źródło kwasów tłuszczowych wspomagających funkcje reprodukcyjne; cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej
płodności i funkcji rozrodczych oraz w utrzymaniu prawidłowego stężenia testosteronu we krwi; selen bierze udział w prawidłowym
przebiegu spermatogenezy (proces powstawania i dojrzewania plemników w jądrach); witamina B6 przyczynia się do regulacji
aktywności hormonalnej; witamina E, cynk i selen wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, czyli niekorzystnym
działaniem wolnych rodników tlenowych na komórki

PROSTIMEN APOTEX - skład:

ekstrakt z owoców palmy sabalowej standaryzowany na 23-25% kwasów tłuszczowych i 10-12% betasitosterolu, żelatyna (składnik
otoczki), ekstrakt z nasion dyni zwyczajnej standaryzowany na 2-4% pochodnych fenolozydowych i 0,1-0,12% adenozyny, ekstrakt z
korzenia pokrzywy zwyczajnej standaryzowany na 1-1,2% betasitosterolu, ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej
standaryzowany na 4% polifenoli, glukonian cynku (cynk), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), selenian (IV) sodu (selen), sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), żelaza tlenek
czarny (barwnik), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6 ), celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), dwutlenek tytanu
(barwnik), żelaza tlenek żółty (barwnik)

PROSTIMEN APOTEX - dawkowanie:

1 kapsułka dziennie, podczas lub po posiłku, popijać wodą; zaleca się stosowanie przez co najmniej 3 miesiące

PROSTIMEN APOTEX - przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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