
 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

 

Olimp Prostatan x 60 kaps.
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.(blist.)

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Prostatan to suplement diety zawierający kompozycję trzech ekstraktów roślinnych – palmy
sabałowej, pestek z dyni oraz pokrzywy, które uczestniczą w utrzymaniu prawidłowego
funkcjonowania prostaty. Preparat dodatkowo został wzbogacony likopenem oraz cynkiem w postaci
chelatu aminokwasowego Albion®, który pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.

Suplement uzupełniono w  cynk w najbardziej biodostępnej postaci – w formie chelatu
aminokwasowego Albion®.

Chelatowanie minerałów to proces wiązania pierwiastków metalicznych przez słabe kwasy
organiczne, aminokwasy. Ten niezwykle istotny proces umożliwia dobre wchłanianie pierwiastków z
przewodu pokarmowego oraz ich dystrybucje do przebiegających z ich udziałem procesów życiowych.
W tej formie biopierwiastki pozostają też całkowicie bezpieczne w dawkowaniu, gdyż ewentualny ich
nadmiar w postaci chelatu łatwo opuszcza organizm.

Chelat aminokwasowy Albion gwarantuje wysoką wchłanialność i biodostępność - to najwyższa
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światowa jakość.

 Informacja ?ywieniowa 2 kapsu?ki %ZDS*
 Ekstrakt palmy saba?owej (45%)  320 mg  
 Ekstrakt pestek dyni (5:1)  200 mg  
 Ekstrakt pokrzywy zwyczajnej  200 mg  
 Likopen  1 mg  
Chelaty aminokwasowy cynku
ALBION®
w tym cynk

50 mg
10 mg 100%

*%ZDS – procent realizacji zalecanego dziennego spożycia.

Składniki: 

ekstrakt  palmy sabałowej, ekstrakt z pestek dyni, ekstrakt  pokrzywy zwyczajnej, diglicynian cynku
(chelat aminokwasowy cynku), likopen, celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca,
stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E
171).

 

Zalecana dzienna porcja:

1 kapsułka 2 razy dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. 

 

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.
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