
Дієтична добавка Prostate+/ Простат+ 

Склад: пальма сереноа (плоди), рисовий порошок, желатин, кора африканської сливи  

(екстракт 5:1), L-глутамінова кислота, L-аланін, насіння гарбуза, цинк, L-гліцин, силікон 

диоксид, стеарат магнію, корінь лопуха, каєнський  перець  (плоди), корінь гідрастису, 

корінь  посконника пурпурового, ягоди ялівця, корінь  алтеї, листя петрушки, вітамін В6, 

мідь.  

Активні інгредієнти Кількість на 2 таблетки (порція) 

Пальма сереноа (плоди)   600 mg(мг) 

Кора африканської сливи  (екстракт 5:1)  300 mg(мг) 

L-глутамінова кислота 70 mg( мг) 

L-аланін 70 mg( мг) 

Насіння гарбуза  60 mg( мг) 

Цинк  50 mg (мг) 

L-гліцин 30 mg (мг) 

Корінь лопуха 5 mg (мг) 

Каєнський  перець  (плоди)  5 mg (мг) 

Корінь гідрастису 5 mg (мг) 

Корінь  посконника пурпурового  5 mg (мг) 

Ягоди ялівця   5 mg (мг) 

Корінь  алтеї  5 mg (мг) 

Листя петрушки 5 mg (мг) 

Вітамін В6  5 mg (мг) 

Мідь 0,5 mg (мг) 

Дієтична добавка Prostate+/Простат+ не містить додаткових наповнювачів, зв’язуючих 

речовин, штучних компонентів, потенційно шкідливих консервантів або ГМО. Дієтична 

добавка Простат комплекс проходить ретельний контроль чистоти компонентів, що 

поставляються третіми особами та виготовляються на підприємстві, яке має сертифікат 

відповідності вимогам Належної виробничої практики (GMP) для забезпечення найвищої 

якості та ефективності. 

ПОКАЗАННЯ: 

Рекомендовано включати до раціону харчування як додаткове джерело  вітамінів та  

мікроелементів для забезпечення підтримки загального стану передміхурової залози. 

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: 

Вживати дорослим 1-2 таблетки на день, запиваючи великою кількістю води, під час їди. 

Термін вживання:  Вживати 1- 3 місяці.  В подальшому термін застосування узгоджувати 

з лікарем. 

Застереження при споживанні: 

Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Не застосовувати дітям. 

Перед прийомом рекомендується проконсультуватись з лікарем. 

Умови зберігання 

Зберігати в сухому, захищеному від світла, вологи та  прямих джерел тепла місці та в 

недоступному для дітей  місці. 

 



Дієтична добавка Prostate complex/ Простат комплекс.  

Різноманітне і збалансоване харчування та здоровий спосіб життя важливі для вас. 

Маса нетто 1 таблетки: 1220  mg (мг). 

Краще спожити до кінця:  

Номер серії виробництва:  вказано на упаковці. 

Форма випуску: таблетки № 60.  

Вироблено для:  HERBS of the EARTH 11487 South 700 East Draper, UT 84020 US/ Хербс 

оф зе Ерз 11487 Соуз 700 Іст Драпе, ЮТ 84020, США. 

 

 

 


