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PROSTAMEDIN 60 kaps.
 

Cena: 33,00 PLN

Opis produktu
 

Naturalne wsparcie prostaty - ziołowy preparat dla mężczyzn od Braci Bonifratrów

Prostamedin - preparat o oryginalnej ziołowej recepturze, zawierający standaryzowane wyciągi roślinne wspomagające prawidłowe
funkcjonowanie prostaty. Stworzony dla mężczyzn aby łagodzić zaburzenia związane z przerostem prostaty.

Bogaty skład posiada wielokierunkowe działanie na drogi moczowe i prostatę. Łagodzi zaburzenia objawowe związane z oddawaniem
moczu. Działa przeciwzapalnie i wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu moczowo-płciowego.

Nasiona palmy sabalowej - podwyższają objętość wydzielanego moczu. Łagodzą objawy związane z rozrostem prostaty występujące
przy oddawaniu moczu, jak np.: słaby strumień moczu, parcie na mocz, częstomocz, częste oddawanie moczu w nocy.
Ziele wierzbownicy - posiada właściwości antyoksydacyjne. Działanie przeciwzapalne, antybakteryjne, rozkurczowe i moczopędne
łagodzi dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego (m.in. zapalenie dróg moczowych).
Korzeń pokrzywy - zmniejsza parcie na pęcherz i konieczność wstawania do toalety w nocy.
Pestki dyni - wspierają prawidłowe funkcjonowanie prostaty i utrzymanie dobrej funkcji pęcherza moczowego u mężczyzn.
Owoc aronii czarnoowocowej - zawiera mnóstwo antocyjanów - barwnych fioletowych związków o dobroczynnym wpływie na oczy oraz
cały układ krwionośny.
Ziele dymnicy - wspomaga wydalanie wody przez nerki.
Owoc derenia - korzystnie wpływa na funkcjonowanie nerek i wątroby. Chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.
Witamina E - stanowi ochronę DNA, białek i lipidów przed uszkodzeniem oksydacyjnym.
Cynk - pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi oraz wspiera funkcje rozrodcze i płodność.
Selen - przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy.

Skład:
Żelatyna, ekstrakt z: nasion palmy sabalowej (Serenoa repens L.), ziela wierzbownicy drobnokwiatowej (Epilobium parviflorum L.),
korzenia pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.), pestek dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.), owoców aronii czarnoowocowej (Aronia
melanocarpa L.), ziela dymnicy pospolitej (Fumaria officinalis L.), owoców derenia lekarskiego (Cornus officinalis L.); witamina E (octan
DL-alfa-tokoferylu), cynk (tlenek cynku), selen (L-selenometionina), substancje przeciwzbrylające (dwutlenek krzemu, sole magnezowe
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kwasów tłuszczowych), substancja wypełniająca (celuloza).

Zawartość w 2 kapsułkach:
Ekstrakt z nasion palmy sabalowej DER 4:1, w tym 10% betasitosterolu i 45% kwasów tłuszczowych - 160 mg, w tym 16 mg
betasitosterolu i 72 mg kwasów tłuszczowych.
Ekstrakt z ziela wierzbownicy DER 6:1, w tym 4% polifenoli - 160 mg, w tym 6 mg polifenoli.
Ekstrakt z korzenia pokrzywy DER 6:1 - 140 mg.
Ekstrakt z pestek dyni DER 5:1, w tym 20% betasitosterolu i 50% kwasu linolenowego - 130 mg, w tym 26 mg betasitosterolu i 65 mg
kwasu linolenowego.
Ekstrakt z owoców aronii czarmoowocowa DER 4:1, w tym 15 % antocyjanów - 70 mg, w tym 10 mg antocyjanów.
Ekstrakt z ziela dymnicy pospolitej DER 4:1 - 30 mg.
Ekstrakt z derenia lekarskiego DER 4:1 - 30 mg.
Witamina E - 8 mg (67% RWS).
Cynk - 8 mg (80% RWS).
Selen - 30 μg (55% RWS).
RWS - referencyjne wartości spożycia.

Dawkowanie:
1 kapsułka 2-3 razy dziennie. Preparat popić dużą ilością wody.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
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