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Apteo, Prostata, 30 kapsułek
 

Cena: 21,22 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Zawarta w składzie palma sabałowa pomaga zachować zdrową prostatę. Olej z pestek dyni wpływa korzystnie na utrzymanie
prawidłowego funkcjonowania pęcherza moczowego oraz przepływu moczu. Cynk wspomaga utrzymanie prawidłowej płodności i
prawidłowych funkcji rozrodczych oraz pomaga utrzymać właściwy poziom testosteronu we krwi. Selen przyczynia się do prawidłowego
przebiegu spermatogenezy.

 Zastosowanie

dla mężczyzn po 40. roku życia w celu uzupełnienia diety w składniki wspierajace prawidłowe fukcjonowanie prostaty i pęcherza
moczowego.

Zalecane spożycie

1 kapsułka 1 raz dziennie dziennie, popijając wodą.

Składniki

olej z pestek dyni #℣佐⌡⌀䌀甀挀甀爀戀椀琀愀 瀀攀瀀漀 䰀⸀⌡⍃倣℣ standaryzowany na 40% kwasu linolowego; wyciąg z owoców palmy sabałowej #℣佐⌡⌀匀攀爀攀渀漀愀 爀攀瀀攀渀猀⌡⍃倣℣
standaryzowany na 85% kwasów tłuszczowych, DER 10:1; żelatyna wieprzowa; wyciąg z liści pokrzywy #℣佐⌡⌀唀爀琀椀挀愀 搀椀漀椀挀愀 䰀⸀⌡⍃倣℣, DER 5:1;
substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; substancja zagęszczająca: wosk pszczeli; L-selenometionina #℣佐⌡⌀猀攀氀攀渀⌡⍃倣℣; octan DL-alfa tokoferylu
#℣佐⌡⌀眀椀琀⸀ 䔀⌡⍃倣℣; emulgator: lecytyna sojowa; wyciąg z pomidorów #℣佐⌡⌀䰀礀挀漀瀀攀爀猀椀挀漀渀 攀猀挀甀氀攀渀琀甀洀⌡⍃倣℣ standaryzowany na 15% likopenu, DER 450:1;
tlenek cynku #℣佐⌡⌀挀礀渀欀⌡⍃倣℣; barwnik: tlenek żelaza 1 kapsułka zawiera: olej z pestek dyni 300mg, w tym: kwas linolowy 120mg; wyciąg z owoców
palmy sabałowej 150mg, w tym: kwasy tłuszczowe 127,5mg; wyciąg z liści pokrzywy 100mg #℣佐⌡⌀㔀─⌡⍃倣℣*; wyciąg z pomidorów 6,67mg, w
tym: likopen 1mg; cynk 5mg (50%)*, selen 55mcg (100%)*, witamina E (alfa-TE) 6mg (50%)*. * RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia. Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣
zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla uzyskania korzystnego
efektu należy stosować przez co najmniej 3 miesiące. Chronić przed światłem i wilgocią. 
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