ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Συµπληρωµατική ισορροπηµένη δίαιτα

Τρόφιµο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς
∆ιαιτητική αγωγή για την καλοήθη υπερπλασία
του προστάτη
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

• ∆ιαταραχές στη ροή των ούρων (συχνουρία, επιτακτική ούρηση,
διστακτικότητα – δυσκολία της ροής των ούρων, µικρό τόξο ούρησης)
• ∆ιακοπτόµενη ούρηση
• Μειωµένη δύναµη ροής ούρων
• Ατελής κένωση της ουροδόχου κύστης
• Επιπλέον στα συµπτώµατα της πάθησης περιλαµβάνονται τα: πόνος στην
περιοχή των γεννητικών οργάνων και του πυελικού εδάφους,
πόνος κατά την εκσπερµάτιση, πρόωρη εκσπερµάτιση, στυτική δυσλειτουργία
και τέλος µείωση της σεξουαλικής επιθυµίας

Τι είναι το «ProstaFit Active»;
Είναι το µόνο φυσικό προϊόν που έχει σίγουρα και κλινικά δοκιµασµένα
αποτελέσµατα επί των δραστικών ουσιών που περιέχει.
Μπορεί να λαµβάνεται ως µια διαιτητική αγωγή για κάθε περίπτωση
διόγκωσης του προστάτη τόσο προληπτικά όσο και θεραπευτικά!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΛΟ ΦΥΣΙΚΟ ΟΠΛΟ ΤΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η

ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κατόπιν κλινικών µελετών βγήκε η αξιολόγηση της UBF
(η UBF είναι οργανισµός εξουσιοδοτηµένος από τη Γερµανία στο να δίνει άδειες
κυκλοφορίας παγκοσµίως) που κατατάσσει το Prostaﬁt Active
στα τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (τροφοφάρµακα).
Τα τροφοφάρµακα, που αποδίδονται διεθνώς µε την αγγλική λέξη
«Nutraceuticals», είναι βιολογικώς δραστικά φυτοχηµικά και εµφανίζουν να έχουν
οφέλη για την υγεία του προστάτη.

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ PROSTAFIT ACTIVE
• ΦΥΤΟΣΤΕΡΟΛΕΣ
• ΤΣΟΥΚΝΙ∆Α (URTICA DIOICA)
• ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3
• ΛΥΚΟΠΕΝΙΟ
• ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΣ (ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ)
• ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ (ΚΙΤΡΙΚΟΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ)
• ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ

Σηµαντικές προειδοποιήσεις:
Το προϊόν αυτό είναι µια συµπληρωµατική ισορροπηµένη δίαιτα
και δεν ενδείκνυται ως αποκλειστική πηγή διατροφής.
Λαµβάνετε το προϊόν αυτό µόνο υπό ιατρική επίβλεψη.
Το προϊόν αυτό προορίζεται µόνο για άνδρες µε υπερπλασία του προστάτη.
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