Prostata pro Dr. Wolz
kapsulės
Maisto papildas

Vyro sveikatos palaikymui
Prostata pro Dr. Wolz yra specialiai vyro sveikatai subalansuotas maisto papildas. Prostata
pro Dr. Wolz sudaro natūralūs ingredientai, atrinkti pagal mokslu patvirtintas mitybos
rekomendacijas. Prostata pro Dr. Wolz tarnauja vyriško organizmo ląstelių sveikai būsenai
palaikyti.
 Vitaminas D3 bei selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
 Vitaminas D3 atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.
 Vitaminas E ir selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
 Selenas padeda palaikyti normalią spermatogenezę.
Sudedamosios dalys
Likopen-komplekso kapsulių sudėtis: likopeno milteliai (36 %); sojų aliejus; želatina; drėgmę išlaikančios
medžiagos: glicerolis ir sorbitolis; RRR-α tokoferolis (vitaminas E); dažomosios medžiagos: geležies
oksidas;
Multi-komplekso kapsulių sudėtis: linų sėmenų ekstraktas (27 %); sojų aliejus; želatina; drėgmę
išlaikančios medžiagos: glicerolis ir sorbitolis; seleno mielės (5 %); vitaminas K2; RRR-α tokoferolis
(vitaminas E); emulsiklis: sojų lecitinas; dažomosios medžiagos: chlorofilas ir geležies oksidas;
cholekalciferolis (vitaminas D3).
Likopen-komplekso
dalių kiekiai

sudedamųjų

Likopenas
Vitaminas E (RRR-α tokoferolis)

1 kapsulėje
(rekomenduojamoje paros dozėje)

RMV*

15 mg
25 mg α – TE

208 %

Multi-komplekso sudedamųjų dalių 1 kapsulėje
RMV*
kiekiai
(rekomenduojamoje paros dozėje)
Selenas
100 µg
182 %
Vitaminas K2
50 µg
67%
Vitaminas E (RRR-α tokoferolis)
25 mg α – TE
208 %
Vitaminas D3 (cholekalciferolis)
22,5 µg = 900 T.V.
450 %
* - Referencinė maistinė vertė procentais
Be glitimo, laktozės ir fruktozės.
Prostata pro Dr. Wolz vartojimas
Kombinuotą pakuotę sudaro dvi skirtingo poveikio lizdinės plokštelės. Kapsulės yra skirtingų spalvų.
Norimam poveikiui pasiekti reikėtų suvartoti rekomenduojamą paros dozę - po 1 skirtingos spalvos
kapsulę kasdien su maistu, užgeriant nedideliu kiekiu vandens.
Negali būti viršyta nurodyta rekomenduojama paros dozė.
Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Prostata pro Dr. Wolz laikymas
Laikyti 4–25 °C temperatūroje.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Pasibaigus tinkamumo vartoti laikui, nurodytam ant pakuotės, maisto papildo vartoti negalima.
Grynasis kiekis: 40 kapsulių = 28 g
Partija: žr. ant pakuotės
Geriausias iki ... : žr. ant pakuotės
Gamintojas:
Dr. Wolz Zell GmbH
Marienthaler Str. 3, D-65366 Geisenheim,

Platintojas:
UAB "Farmarkesa"
Geranainių g. 12, LT-02184
Vilnius

Vokietija
Tel.: +49(0)6722 56100
info@wolz.de
www.wolz.de

Tel.: +370 5 2613142
DoctorWolz@farmarkesa.lt
www.DrWolz.lt

