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Prostaveg 120 cps AROMSCIENCE

Descriere

Este un produs unic, ce conține o formulă din nouă ingrediente vegetale, cu o varietate
impresionantă de căi prin care acționează pentru menținerea sănătății și pentru vindecarea bolilor
prostatei. Baza produsului o constituie două extracte standardizate, cu o înaltă concentrație, care
ajută la un reglaj hormonal rapid, respectiv activează puternic imunitatea.

Mod de utilizare: Câte 1-2 capsule, de 2 ori pe zi, dimineața și seara.

Ingrediente/capsulă: Capsule vegetale; Șofran-de-India (Curcuma longa), rizom, pulbere: 90mg;
Palmier-pitic (Serenoa repens), fructe, extract apos 1:1: 80mg; Astragalus (Astragalus
membranaceus), rădăcină, extract hidroalcoolic 20:1 cu min 50% polizaharide: 50mg; Astragalus
(Astragalus membranaceus), rădăcină, pulbere: 40mg; Gheara-mâței (Uncaria tomentosa), scoarță,
pulbere: 40mg; Coada calului (Equisetum arvense), părți aeriene, extract apos (silice) cu min 7%
siliciu: 30mg; Coacăz negru (Ribes nigrum), frunze, extract apos cu min.15% polifenoli: 30mg;
Palmier-pitic (Serenoa repens), fructe, extract 4:1 în dioxid de carbon supercritic, cu min. 25 acizi
grași: 20mg; Drojdie de bere (Saccharomyces cerevisiae), extract cu min. 2000ppm Seleniu: 20mg*.
*Doza recomandată aduce 80-160mcg Seleniu (145-290%VNR).

ACȚIUNI:

Contribuie la menținerea metabolismului celular normal și a sănătății celulelor;

Contribuie la funcționarea normală  a  prostatei și a aparatului genito-urinar în general;

Susține buna gestionare a stresului organic produs de interacțiunea cu radiațiile și substanțele
toxice;

Protejează celulele împotriva stresului oxidativ.

INDICAȚII:

– adenom de prostată

– cancer de prostată
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– prostatită (se folosește în paralel cu eventuala medicație antiinfecțioasă, recomandată de medic)

– adjuvant în orhită, epididimită (se folosește în paralel cu eventuala medicație antiinfecțioasă,
recomandată de medic)

– adjuvant în infertilitatea masculină

– adjuvant în impotență (în special cea hormonală)

– adjuvant după intervențiile chirurgicale asupra prostatei (tratament post-operator pentru
prevenirea/diminuarea eventualelor complicații)

– nivel anormal al testosteronului la bărbați – acționează în sens reglator, atât într-un sens cât și în
celălalt

– refacerea echilibrului hormonal după administrarea de steroizi pentru creșterea masei musculare

– îmbunătățirea performanței sexuale a bărbaților cu adenom de prostată

Prezentare: flacon cu 120 capsule

Precauții și contraindicații: Nu se cunosc.

A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. A se consuma de preferință, înainte de: vezi data
înscrisă pe ambalaj. A se păstra bine închis, ferit de umiditate și căldură. Produsul este un supliment
alimentar și nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață
sănătos. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
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