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Pro-STP 60 kapsułek
Cena

170,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CV0204

Kod producenta

CV0204

Opis produktu
SUPLEMENT DIETY
Żyjemy w czasach, w których problemy intymne mężczyzn nie powinny być tematem tabu. Dlatego w naszej ofercie znajduje sięProSTP produkt stworzony specjalnie dla mężczyzn. Jego składniki aktywne wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Obecność m.in.
wyciągu z owocu palmy sabalowej pomaga utrzymać właściwe funkcje układu płciowo-moczowego mężczyzn.
Prostata (gruczoł krokowy) to męski narząd wielkości kasztana, położony pomiędzy pęcherzem a odbytnicą. Powiększający się gruczoł krokowy
może uciskać cewkę moczową oraz pęcherz, co utrudnienia oddawanie moczu.
Pro-STP stanowi bogactwo aż 8 składników dbających o męskość.
Jak działają składniki aktywne Pro-STP?

korzystnie wpływają na prostatę i układ moczowy, by m.in. ograniczyć ciągłą potrzebę wizyt w toalecie (ekstrakt z owocu
palmy sabalowej, liść pokrzywy zwyczajnej)
poprawiają jakość nasienia, korzystnie wpływając na spermatogenezę (selen)
sprzyjają zachowaniu płodności i utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi (cynk)
wspomagają trawienie i wchłanianie składników produktu (czarny pieprz)
dbają o prawidłowy poziom cholesterolu we krwi (fitosterole roślinne)
Produkt stanowi również bogactwo nasion lnu i likopenu.
Komu szczególnie polecamy?

Wszystkim panom zwłaszcza po 40-tce, by zadbać o układ moczowo-płciowy.
Czy wiesz, że... przerost prostaty dotyczy 20% mężczyzn po 45 roku, po pięćdziesiątce na problemy z oddawaniem moczu uskarża się 50%
przedstawicieli płci męskiej, a po 70-tce przerost prostaty utrudnia normalne funkcjonowanie już niemal 90% panom?

Skład
1 kapsułka zawiera:
SUBSTANCJE AKTYWNE:
300
135
150
150

mg
mg
mg
mg

Ekstrakt z owoców palmy sabalowej (1:1)
(standaryzowany 45% niezbędne kwasy tłuszczowe i steroli)
Koncentrat z liści z pokrzywy zwyczajnej
Sproszkowane nasiona lnu
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100 mg Kompleks fitosteroli
40 mg (standaryzowany 40% beta-sitosterol)
15 mg Cynk
2.5 mg Likopen
1 mg Ekstrakt z owocu czarnego pieprzu (50:1)
80 µg Selen
Składniki:
ekstrakt z owoców palmy sabalowej (Serenoa repens), substancja stabilizująca - węglan
wapnia; koncentrat z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), sproszkowane nasiona lnu
(Linum usitatissimum), emulgator: hydroksypropylometyloceluloza; kompleks fitosteroli
(9,6%), tlenek cynku, substancje przeciwzbrylające – dwutlenek krzemu, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu); likopen, ekstrakt owoców czarnego pieprzu
(Piper nigrum), L-selenometionina.
Wytworzono w zakładzie przetwarzającym także soję, nasiona sezamu, orzeszki ziemne,
orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zboża zawierające
gluten, łubin, mięczaki, seler, gorczycę - stąd istnieje możliwość obecności tych
składników w produkcie.

Dawkowanie
1 kapsułka dziennie przed posiłkiem

Uwagi
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie używaj
produktu, jeśli brakuje zewnętrznej folii zabezpieczającej lub jest ona uszkodzona. Osoby z
problemami zdrowotnymi, przyjmujące leki np. na obniżenie stężenia cholesterolu przed
zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.
Należy unikać spożycia dodatku steroli roślinnych w ilościach większych niż 3 g/dobę.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki preparatu. Produkt zalecany jedynie dla
mężczyzn - nie stosować u kobiet w ciąży, karmiących piersią, dzieci.
Warunki przechowywania: produkt należy przechowywać zamknięty, w suchym i
chłodnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., 1052 Budapeszt, Węgry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Najwyższa jakość CaliVita
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8 powodów, dla których warto sięgnąć po produkty CaliVita®:
Bazując już na 25. letnich doświadczeniach naszych wybitnych specjalistów,
oferujemy innowacyjne produkty spełniające najwyższe standardy jakości.
Surowce naturalne stanowią podstawę w procesie tworzenia nowoczesnych formuł
suplementów diety CaliVita®.
Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy
opracowywaniu innowacyjnych składów, bazujemy również na wielowiekowej
tradycji medycyny ludowej potwierdzającej m.in. skuteczność składników
roślinnych stosowanych w naszych preparatach.
Zwracamy szczególną uwagę, by zawsze, gdy tylko to możliwe, stosować formy
składników aktywnych o jak najlepszej przyswajalności oraz, by poszczególne
składniki wywierały synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniające działanie) na
organizm.
Gwarantujemy 100% jakość naszych produktów.
Znakomita większość naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z
najwyższymi standardami stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym.
Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jakości zgodnie z wymaganiami
cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty są
wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ciężkich, jak również spełniają odpowiednie
wymogi mikrobiologiczne.
Produkty posiadają Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków),
spełniają wymogi określone w przepisach Unii Europejskiej, jak również zostały
zgłoszone w powiadomienia do Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).
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