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MultiPROSTI x 30 kaps.
 

Cena: 34,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent PLUSPHARMA ARZNEIMITTEL GMBH

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

MultiProsti to złożony suplement, który wspomaga płodność i funkcjonowanie gruczołu krokowego. Pobudza libido i zwiększa
wydolność seksualną. Uczestniczy w prawidłowej produkcji plemników.

Skład:
1 kaps. zawiera: Ekstrakt z owoców palmy sabałowej 160 mg, w tym kwasy tłuszczowe 136 mg beta-sitosterole 0,32 mg, Ekstrakt z
owoców granatu 200 mg w tym kwas elagowy 880 mg, L-arginina 300 mg, Ekstrakt z korzenia żeń-szenia 100 mg w tym ginsenozydy 5
mg, Olej z pestek dyni 100 mg, Witamina B6 1,4 mg, Cynk 10 mg, Selen 55 mcg, olej sojowy (substancja wypełniająca); żelatyna wołowa
(składnik otoczki); glicerol (substancja utrzymująca wilgoć); lecytyna sojowa (emulgator); tlenki żelaza, koszenila (barwniki).

Działanie:
MultiProsti to suplement diety charakteryzujący się złożonym składem. W jego skład wchodzi cynk, który przyczynia się do zachowania
prawidłowego poziomu testosteronu we krwi (składnika odpowiadającego za właściwe funkcjonowanie gruczołu krokowego). Ponadto
cynk sprzyja zachowaniu prawidłowej płodności i funkcji rozrodczych u mężczyzn. Selen uczestniczy w prawidłowym przebiegu procesu
powstawania plemników (czyli spermatogenezy). Witamina B6 wspomaga normalizację czynności hormonalnej. Ekstrakt z owoców
palmy sabalowej usprawnia przepływ moczu oraz ogranicza częstotliwość i wrażenie potrzeby mikcji u mężczyzn z przerostem gruczołu
stercza. Palma przeciwdziała również procesowi modyfikacji testosteronu w dihydrotestosteron (DHT), którego skutkiem jest mnożenie
się komórek prostaty. Ekstrakt z korzenia żeń-szenia działa energetyzująco i zwiększa wydolność psychofizyczną organizmu (również
witalność seksualną). MultiProsti ma postać kapsułek przeznaczonych do stosowania doustnego.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe preparatu

Wskazania:
Stosować w celu wspomagania funkcjonowania prostaty oraz zwiększenia sprawności seksualnej i pobudzenia libido.

Dawkowanie: 
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Stosować doustnie. Zaleca się przyjmowanie 1 kaps./24h.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

