
Preparat przeznaczony dla mężczyzn

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty, dzięki zawartości 
ekstraktu z pestek dyni.

Deklarowany korzystny efekt dla zdrowia występuje przy spożyciu 2 tabletek dziennie.

Składniki zawarte w preparacie:
•  ekstrakt z pestek dyni – gatunek rośliny należący do rodziny dyniowatych, suplementacja diety 

ekstraktem z pestek dyni wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty,

•  ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej – gatunek rośliny zielnej należącej do rodziny 
wiesiołkowatych,

•  ekstrakt z owoców palmy sabałowej – gatunek rośliny należącej do rodziny arekowatych,

•  ekstrakt z liści pokrzywy – gatunek rośliny należący do rodziny pokrzywowatych,

•  cynk – pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi oraz pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,

•  witamina E – pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,

•  likopen – organiczny związek chemiczny z grupy karotenów, występuje w pomidorach oraz 
innych owocach czerwonych,

•  witamina B6 – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, przyczynia 
się również do regulacji aktywności hormonalnej.

Składniki:
substancja wypełniająca – celuloza; ekstrakt z pestek dyni (Cucurbita pepo) zawierający 20% 
beta-sitosterolu; ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej (Epilobium parviflorum); eks-
trakt z liści pokrzywy (Urtica dioica), ekstrakt z owoców palmy sabałowej (Serenoa repens) 
zawierający 25% kwasów tłuszczowych; otoczka [substancja glazurująca – hydroksypropylo-
metyloceluloza; substancja wypełniająca – polidekstroza; barwnik – węglan wapnia; substancja 
przeciwzbrylająca – talk; trójglicerydy średniołańcuchowe kwasów tłuszczowych (olej MCT); 
emulgator – monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80); barwnik – tlenki i wodoro-
tlenki żelaza]; glukonian cynku (cynk); octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); ekstrakt z owoców 
pomidora (Lycopersicon esculentum) zawiera 10% likopenu; substancje przeciwzbrylające 
– sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny 
(witamina B6).



* RWS – referencyjne wartości spożycia (dla osób dorosłych)
** – brak ustalonej normy zalecanego dziennego spożycia

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 
2 tabletki powlekane dziennie.

Sposób użycia: tabletki należy połknąć i popić wodą. Przyjmować podczas posiłku.

Ostrzeżenie: nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Nie należy stosować  
w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat przeznaczony 
dla mężczyzn. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. 
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Warunki przechowywania: preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25ºC), 
w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Dostępne opakowania:
Kartonik zawierający 30 tabletek powlekanych.
Zawartość netto: 26,82 g; 30 tabletek powlekanych x 894 mg.

Kartonik zawierający 60 tabletek powlekanych.
Zawartość netto: 53,64 g; 60 tabletek powlekanych x 894 mg.

Producent: 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 
05-170 Zakroczym 
ul. Ostrzykowizna 14A

Składniki aktywne porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia:

Składnik w 2 tabletkach % RWS*

ekstrakt z pestek dyni 
w tym betasitosterol

500 mg 
100 mg

**

ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej 200 mg **

ekstrakt z liści pokrzywy 150 mg **

ekstrakt z owoców palmy sabałowej 
w tym kwasy tłuszczowe

100 mg 
25 mg

**

cynk 10 mg 100

witamina E 10 mg 83

ekstrakt z owoców pomidora 
w tym likopen

20 mg 
2 mg

**

witamina B6 1,4 mg 100


