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PROSTYRON ADVANCED 60 KAPS.ABOCA
 

Cena: 75,00 PLN

Opis słownikowy

Postać kaps.

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Prostyron Advanced cechuje się obecnością naturalnego, innowacyjnego kompleksu molekularnego Xanurin, składającego się z wielu
naturalnych substancji, takich jak: sterole lipidowe (kwasy tłuszczowe i fitosterole), polifenole, procyjanidyny i flawonoidy, które
pochodzą z Boczni piłkowanej, Żurawiny wielkoowocowej, Pestek winogron i Zielonej herbaty.
W szczególności w przypadku Boczni piłkowanej, wpływającej na dobrą kondycję prostaty, badania firmy Aboca rozwinęły unikatowy
ekstrakt, który charakteryzuje się nie tylko zawartością steroli lipidowych, ale także polifenoli.
Xanurin zawiera również Zieloną herbatę, która wpływa na dobrą kondycję dróg moczowych, ekstrakt z Pestek winogron, korzystnie
wpływający na dobrą kondycję naczyń krwionośnych i ochronę przed wolnymi rodnikami, i ten z Żurawiny wielkoowocowej.
Formułę uzupełniają olejki eteryczne: kajeputowy i jałowcowy o działaniu antyoksydacyjnym.
SPOSÓB UŻYCIA
Zaleca się przyjmowanie 3 kapsułek dziennie, przed posiłkami rano lub wieczorem. Produkt można stosować przez dłuższy okres.
OSTRZEŻENIA
Nie zaleca się stosowania przez kobiety w wieku rozrodczym oraz przez osoby obu płci w wieku przedpokwitaniowym. Nie przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zróżnicowany sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są
podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych
dzieci.
SKŁADNIKI
Bocznia piłkowana (Serenoa repens) sproszkowane owoce, żelatyna, Bocznia piłkowana (Serenoa repens) liofilizowany ekstrakt z
owoców, Winorośl właściwa (Vitis vinifera) liofilizowany ekstrakt z pestek winogron, Zielona herbata (Camelia sinensis) sproszkowane
liście, Guma akacjowa, Żurawina wielkoowocowa (Vaccinium macrocarpon) suchy ekstrakt z owoców, Kajeput (Melaleuca
leucadendron) olejek eteryczny, Jałowiec pospolity (Juniperus communis) olejek eteryczny.
ILOŚĆ DLA MAKSYMALNEJ ZALECANEJ PORCJI DZIENNEJ - 3 KAPSUŁKI
Xanurin kompleks molekularny
1439 mg

mianowany na zawartość kwasów tłuszczowych 12,5%
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180 mg

mianowany na zawartość całkowitą procyjanidyn w przeliczeniu na chlorek cyjanidyny 3,75%
54 mg

zawierający:

Bocznia piłkowana koncentrat całkowity z owoców
1224 mg

Żurawina wielkoowocowa suchy ekstrakt z owoców
36 mg

Pestki winogron liofilizowany ekstrakt
90 mg

Zielona herbata sproszkowane liście
89 mg

Kajeput olejek eteryczny
0,58 mg

Jałowiec pospolity olejek eteryczny
0,58 mg

Zawiera kofeinę (2,67 mg/3 kapsułki). Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią
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