Suplement diety

PROXANIT
Prostata, drogi moczowe
Suplement diety Proxanit polecany jest dla mężczyzn po 40 roku życia w celu wsparcia
prawidłowego funkcjonowania prostaty i dróg moczowych.

PROSTATA , DROGI MOCZOWE
1-2x DZIENNIE
KAPSUŁEK

30






Standaryzowane ekstrakty
Bez glutenu
Bez laktozy
Odpowiedni dla diabetyków

PROXANIT to starannie dobrana kompozycja składników wpływająca na właściwe
funkcjonowanie prostaty i układu moczowego u mężczyzn.
Składniki zawarte w produkcie Proxanit:
Wyciąg z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
prostaty, pomaga utrzymać normalny przepływ moczu oraz zmniejszyć częstotliwość jego
oddawania.
Ekstrakt z korzenia pokrzywy, standaryzowany na zawartość beta-sitosteroli, pomaga w
oddawaniu moczu.
Ekstrakt z pestek dyni, standaryzowany na zawartość fitosteroli, zawierający ponad 40%
kwasów tłuszczowych, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowego poziomu testosteronu
we krwi.
Selen przyczynia się do prawidłowej produkcji plemników.
Cynk i selen, ochrona DNA, białek i lipidów przed stresem oksydacyjnym, oraz pomoc w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Likopen ze względu na swoje właściwości znajduje zastosowanie w diecie mężczyzny.
Zalecane spożycie: zaleca się stosowanie 1-2 kapsułki dziennie podczas lub po posiłku
popijając odpowiednią ilością wody. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety

Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji:
Składnik
ekstrakt z wierzbownicy drobnokwiatowej
ekstrakt z korzenia pokrzywy
ekstrakt z pestek dyni
ekstrakt z pomidora - likopen
cynk
selen
*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

1 kapsułka
300 mg
100 mg
50 mg
1 mg
5 mg
27,5µg

2 kapsułki
600 mg
200 mg
100 mg
2 mg
10 mg
55 µg

% RWS*
50/100
50/100

Składniki: ekstrakt z wierzbownicy drobnokwiatowej; żelatyna; ekstrakt z korzenia
pokrzywy; ekstrakt z pestek dyni; celuloza mikrokrystaliczna; glukonian cynku; ekstrakt z
pomidora- likopen 15%; sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu); Lselenometionina 0,5%; tlenek żelaza czerwony; dwutlenek krzemu; dwutlenek tytanu.
Ostrzeżenia:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników
produktu.
Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia.

Warunki przechowywania:
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Zawartość opakowania:
Opakowanie zawiera 30 kapsułek po 0,668 g
Masa netto: 20,04 g
Producent:
TREE PHARMA SP. Z O.O.
UL. STRZESZYŃSKA 33
60-479 POZNAŃ

