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Pachet 2 ceaiuri pentru prostata
-50% la al doilea produs 100 gr
REMEDIU

Ceaiul pentru prostată are proprietăți terapeutice
polivalente, care acționează în sinergie (substanțele
active din plantele ceaiului interacționează pozitiv și
lucrează împreună pentru un efect potent):

Pufulița stimulează regenerarea țesutului prostatei
și ameliorează simptomele specifice adenomului de
prostată (micțiuni nocturne frecvente, jet urinar
intermitent, senzație de golire incompletă a vezicii,
etc.);
Ghimpele ajută la optimizarea hormonală, scade

inflamația și mărește fluxul urinar;
Rădăcinile de brusture tonifiază prostata, favorizează eliminarea congestiei și stopează
dezvoltarea excesivă a celulelor prostatei;
Echinaceea reduce treptat și semnificativ volumul prostatei și inversează modificările degenerative
ale structurii acesteia;
Frunzele de pătlagină au efect antiinflamator și reduc riscul de dezvoltare a adenomului de
prostată datorită aportului de zinc;
Florile de trifoi roșu stimulează eliminarea toxinelor din organism, reduc valorile antigenului
specific prostatic (PSA) și contribuie la reducerea riscului de dezvoltare a cancerului de prostată;
Rizomii de ghimbir reduc stresul oxidativ și inhibă dezvoltarea celulelor maligne;
Scorțișoara are proprietăți antiinfecțioase și previne edemul și fibroza țesutului intraprostatic
datorită efectului puternic antiinflamator.

Ingrediente:
Conține un amestec omogen, din următoarele plante: Pufuliță cu flori mici 22% Epilobium
parviflorum, ghimpe 22% Xanthium spinosum L., radacini de brusture 20% Arctium lappa L.,
echinacea 12% Echinacea purpurea, frunze de patlagina 12% Plantago lanceolata, flori de trifoi roșu
5% Trifolium pratense, rizomi de ghimbir 4% Zingiber officinale, scorțișoară 3% Cinnamomum
zeylanicum.

Contraindicații: Intoleranță la unul din ingrediente.

Mod de administrare - intern:
Infuzia - se prepară dintr-o lingură cu plantă adaugată la 250 ml de apă clocotită, se menține timp de
15 minute la temperatura camerei, apoi se strecoară și se bea pe stomacul gol.

Se administrează 3 căni cu infuzie pe zi, cu 30 de minute înainte de masă.

Mod de prezentare: pungă de hârtie conținând 50g produs, introdusă în cutie de carton.

Pentru sănătatea prostatei, consumă regulat ceaiul pentru prostată Remediu și combină
genuflexiunile cu exercițiul Kegel, astfel: Cu spatele drept și brațele întinse în față, fă lent 50 de
genuflexiuni, zilnic. Relaxează-te 5 minute și golește-ți complet vezica urinară, după care, culcat,
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așezat, în picioare sau chiar în mișcare strânge puternic mușchii anusului și ai perineului,
asigurându-te că nu încordezi deloc mușchii abdominali. Ține strâns timp de 5 secunde, după care
eliberează încet mușchii. Repetă de 10 ori, de trei ori pe zi, 7 zile la rând, cu 3 zile pauză. Exercițiul
Kegel, în timp, tonifiază prostata, îmbunătățește erecția și potența și combate ejacularea precoce.

Produs avizat de SNPMAPS, notificare nr. 14216/05.10.2020.

Atenționări: A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor. Produsul este un supliment alimentar și
nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat, echilibrat și un mod de viață sănătos. A nu se
depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.

Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, bine închis, ferit de lumină și umiditate.


