
PROSTAPHYTOL 

Συμπλήρωμα διατροφής 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Περιέχει: Saw Palmeto, Κουρκουμά, Λυκοπένιο, Ψευδάργυρο, Βιταμίνες D και Ε 

Σύνθεση ανά ημερήσια δόση (1 κάψουλα)-: δείτε την ετικέτα 

*NRV = Διατροφικές Τιμές Αναφοράς 

Το Saw Palmeto βοηθά στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ουροποιητικού συστήματος σε άνδρες ηλικίας 45 ετών 

και άνω. 

Το Curcuma longa και η βιταμίνη Ε έχουν σημαντικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 

Η βιταμίνη D και ο ψευδάργυρος βοηθούν στην φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Συνιστώμενη ημερήσια κατανάλωση (δόση) : 1 ΚΑΨΟΥΛΑ 

Προειδοποιήσεις: 

Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης 

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας 

 

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας 

αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας 

Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά, σε χώρο στεγνό και δροσερό 

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 41561/7-5-2021 

Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας και το προϊον δεν υπόκειται σε διαδικασία 

από τον ΕΟΦ 

 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

Περιέχει 30 κάψουλες (Καθαρό βάρος: 23,25 γρ) 

Παράγεται στην ΕΕ 

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: δείτε στην συσκευασία 

 
PROSTAPHYTOL VIGOR PLUS 

Συμπλήρωμα διατροφής 

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 

Περιέχει: Εκχυλίσματα βοτάνων, Αργινίνη, Ταυρίνη, Ψευδάργυρο, Σελήνιο και Βιταμινη Β3 

Σύνθεση ανά ημερήσια δόση (1 κάψουλα)-: δείτε την ετικέτα 

*NRV = Διατροφικές Τιμές Αναφοράς 

Το εκχύλισμα Maca είναι πηγή ενέργειας για τον ανδρα. 

Ο ψευδάργυρος και το σελήνιο συμβάλλουν στην φυσιολογική λειτουργία του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος. 

Συνιστώμενη ημερήσια κατανάλωση (δόση) : 1 ΚΑΨΟΥΛΑ 

Προειδοποιήσεις: 

Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης 

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας 

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας 

αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας 

Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά, σε χώρο στεγνό και δροσερό 

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 41562 /7-5-2021 

Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας και το προϊον δεν υπόκειται σε διαδικασία 

από τον ΕΟΦ 

 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

Περιέχει 30 κάψουλες (Καθαρό βάρος: 25,5 γρ) 

Παράγεται στην ΕΕ 

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: δείτε στην συσκευασία 


