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MultiPROSTI 30 kaps.
 

Cena: 35,00 PLN

Opis produktu
 

MultiPROSTI 30 kaps.

MultiPROSTI ze względu na swój bogaty skład jest wyjątkowym produktem na rynku suplementów diety dla mężczyzn. MultiPROSTI
zawiera ekstrakt z owoców palmy sabalowej, owoców granatu oraz z korzenia żeńszenia a także olej z pestek dyni, L-argininę, witaminę
B6, cynk i selen.

EKSTRAKT Z OWOCÓW PALMY SABALOWEJ – zawiera beta-sitosterole, które wykazują działanie przeciwzapalne i pomagają łagodzić
objawy związane z przerostem prostaty wpływając na prawidłowe funkcjonowanie układu moczowo-płciowego.
EKSTRAKT Z OWOCÓW GRANATU – zawiera polifenole (w tym kwas elagowy), które mają właściwości przeciwutleniające i
przeciwzapalne. Zalecany wspomagająco w zaburzeniach układu moczowo-płciowego i odpornościowego oraz w stanach zagrożenia
miażdżycą.
OLEJ Z PESTEK DYNI – zawiera fitosterole oraz nienasycone kwasy tłuszczowe działające wspomagająco w zaburzeniach
funkcjonowania gruczołu krokowego i trudnościach w oddawaniu moczu.
L-ARGININA – aminokwas będący w organizmie źródłem tlenku azotu (NO). Tlenek azotu powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i
w ten sposób zwiększa dopływ krwi do ciał jamistych penisa, przyczyniając się do wywołania i utrzymania erekcji.
EKSTRAKT Z KORZENIA ŻEŃ-SZENIA – zawiera ginsenozydy, które mają działanie pobudzające. Zalecany w stanach osłabienia
fizycznego i psychicznego.
WITAMINA B6 – bierze udział w procesach regulacji hormonalnej organizmu.
CYNK (Zn) – pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i funkcji rozrodczych u mężczyzn.
SELEN (Se) – przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy.

Dawkowanie:
1 kapsułka dziennie. Preparat przeznaczony jest do długotrwałego stosowania.

Skład:
Olej sojowy; żelatyna wołowa; L-arginina; substancja podtrzymująca wilgoć: glicerol; ekstrakt z owoców palmy sabalowej (Sarenoa
repens J.K. Small); ekstrakt z owoców granatu (Punica granatum L.); olej z pestek dyni (Cucurbita pepo L.); ekstrakt z korzenia żeń-
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szenia (Panax ginseng C.A.Meyer); tlenek cynku; L-selenometionina; emulgator: lecytyna sojowa; chlorowodorek pirydoksyny (witamina
B6); barwniki: tlenki żelaza, koszenila.

1 kapsułka miękka zawiera: 
Ekstrakt z owoców palmy sabalowej 160 mg (w tym: kwasy tłuszczowe 136 mg, beta-sitosterole 0,32 mg), ekstrakt z owoców granatu
114 mg (w tym: kwas elagowy 80 mg), L-arginina 300 mg; ekstrakt z korzenia żeń-szenia 25 mg (w tym: ginsenozydy 5 mg), olej z pestek
dyni 100 mg, witamina B6 1,4 mg (100%)*, cynk 10 mg (100%)*, selen 55 μg (100%)*.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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