
prostanin®
Doplněk stravy pro aktivní muže!



Doplněk stravy určeny k péči o prostatu ve vegetariánské kapsli s postupným uvolňováním.

PROSTANIN®



Prostanin® obsahuje v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky ty nejúčinnější složky příznivě působící na prostatu. 
Při jeho výrobě jsou využívány nejmodernější technologie zaručující 

Mikronizace - Kapsle jsou zpracovány metodou mikronizace. Touto metodou je dosaženo co nejmenších rozměrů živin a účinných

látek užívaných perolálně. Zvyšuje se tak rozpustnost a rychlost vstřebávání látek do organismu.

Vegetariánské kapsle - Prostanin® je plněn do kapslí vyrobených z rostlinné suroviny (hydroxypropylmethylcelulózy) a je tak

vhodný i pro vegetariány. 

Pelety obsažené v Prostaninu® jsou obaleny vrstvou piperinum extraktu z černého pepře, který se z obalu uvolňuje dříve než

účinné látky obsažené uvnitř pelety. Tím se zvyšuje biodostupnost účinných látek.

Vícevrstvým potahováním mohou být pelety s aktivními složkami potaženy různými vrstvami, které umožňují, aby se účinné látky

uvolňovaly postupně. 

INOVATIVNÍ ZPRACOVÁNÍ



mg / capsule % RDD1  k a p s l e  o b s a h u j e

Prostanin® obsahuje vedle minerálů a vitamínů
 také rostlinné extrakty využívané k péči o prostatu. 



SILYMARIN - je účinná látka složená ze tří aktivních
složek vyskytující se v rostlině Ostropestřec
mariánský. Tato bylina je díky těmto účinným
látkám historicky využívaná k léčivým směsím pro
muže. 

BETA SITOSTEROL - fytosterol ze sóji, bývá
využíván během léčby prostaty.
SELEN - podporuje ochranu buněk před
oxidativním stresem a snižuje tak riziko vzniku
nemocí, přispívá ke správné funkci imunitního
systému. 

ZINEK - je důležitým prvkem k udržení normální
hladiny testosteronu v krvi a zajištění normální
plodnosti a reprodukci. Složení je vhodně doplněno
právě VITAMÍNEM D, který v organismu
synenergicky působí se selenem a zinkem. 

Rostlinné steroly (fytosteroly) jsou látky vyskytující se v
rostlinách, které mohou mít pozitivní účinek na lidský
organismus. 

Společně se zinkem přispívá k udržení správného stavu
vlasů a nehtů.

BALENÍ: 30 vegetariánských kapslí

1 kapsle denně
SLOŽENÍ  & BENEFITY



Všechny produkty z řady 

WWW.ESTHECEUTI.CZ

koupíte na našem eshopu


