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Bestanddelen		% adh*

Bestanddelen		% adh*

Prostaatstoffen
Lycopeen
2 mg
Pygeum extract 50 mg
Phytosterolen 20 mg
Urtica poeder 150 mg
Saw palmetto 200 mg
extract

Luteine
2 mg
Beta-sitosterol 40 mg

Vitaminen
Provitamine A	 3 mg
60
Vitamine A	
1,2 mg 150
Vitamine B1
10 mg 714
Vitamine B2
10 mg 625
Vitamine B3
25 mg 138
Vitamine B5
25 mg 416
Vitamine B6
10 mg 500
Vitamine B8 0,05 mg
33
Vitamine B11 0,4 mg 200
Vitamine B12 0,1 mg 10000
Vitamine C
120 mg 200
Vitamine D	 0,005 mg 100
Vitamine E	
83 mg 830
Vitamine K
0,08 mg
Choline
40 mg
Inositol
20 mg
PABA	
40 mg

Mineralen
Calcium
Chroom
IJzer
Jodium
Kalium
Koper
Magnesium
Mangaan
Molybdeen
Seleen
Silicium
Zink

100 mg
0,15 mg
5 mg
0,1 mg
10 mg
1,5 mg
10 mg
2 mg
0,05 mg
0,15 mg
2 mg
10 mg
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Gebruiksaanwijzing: Eerste vijf dagen 2 x
daags 1 tablet, vervolgens 1 tablet per dag.
Tabletten met water innemen. Aanbevolen
dosering niet overschrijden.
Waarschuwing: Gebruik ProstaTotaal®
niet bij overgevoeligheid voor één van de
bestanddelen.
Wijze van bewaren: droog en koel bewaren.
Bewaar ProstaTotaal® buiten zicht en bereik
van kinderen.
Bevat geen: gist, gluten, lactose, suiker,
kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen of
conserveermiddelen.
Voedingssupplement: Prosta Totaal® is
een voedingssupplement. Een voedingssupplement is geen vervanging van een
gevarieerde voeding.
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Overig (plantaardig)
Druivenpit
20 mg		
extract
Ginseng extract 40 mg		
Ginkgo biloba 40 mg		
extract
Groene thee
40 mg
extract

Voor het behoud van een
normale prostaatfunctie

Prosta Totaal® is een veelzijdig gezondheidsproduct voor mannen van 40 jaar en
ouder. Het bevat een uitgebreid complex
van plantenextracten plus zink voor het
behoud van een normale prostaat. Daarnaast bevat ProstaTotaal een volwaardig
multivitamine/mineraal complex plus energiekruiden om fit én gezond te blijven.
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ProstaTotaal® is geschikt voor mannen
van 40 jaar en ouder. Het bevat voedingsstoffen die een gunstige invloed op uw gezondheid hebben. Ze helpen
bij verlies aan vitaliteit, geven meer energie en houden jong.
Verder bevat ProstaTotaal® een aantal speciale aanvullingen die
een gunstige invloed hebben:
•	Beta-sitosterol, saw palmetto, zink en lycopeen; voor het behoud
van een normale prostaat en ter bescherming van gezonde weefsels
en cellen
•	Ginkgo biloba en choline; voor meer geestelijke energie en het
behoud van een goed geheugen en concentratievermogen
•	Vitaminen, mineralen en kruiden die goed zijn voor hart en bloedvaten
en helpen bij de verlaging van het cholesterolgehalte

Geeft meer energie

* adh = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Ingrediënten:
Cellulose mc, vitaminen**, kruidenextracten,
mineralen**, kruid, katoenzaadolie, choline,
beta-sitosterol, paba, inositol, luteine, lycopeen, magnesium stearaat, siliciumdioxide,
hypromellose, polysorbaat, talk, E171, E132.
**zie samenstelling

Prosta Totaal®
is een kwaliteitsproduct van:

Inhoud: 45 tabletten
Netto gewicht: 64,1 gram

Tenminste houdbaar tot: zie bovenzijde

0802144

Charge nummer: zie bovenzijde

inhoud: 45 tabletten
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Diemen - Nederland
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0900 2333666 (€ 0,15 p/min)
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Bestanddelen per dagdosering
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