A prosztata egészségének védelme
A Prostagold Night & Day a prosztata egészségének támogatására és a húgyúti fert zések
megel zésére. A ProstaGold kapszulák segítséget nyújthatnak a kellemetlen vizelési panaszok
megszüntetésében. Népgyógyászati tapasztalatok alapján a benne lév gyógynövények enyhítik a
gyulladást és az ég , szúró fájdalmakat. Csökkenthetik a nappali és éjszakai vizelések számát, és a
sürget vizeletürítési kényszert. A ProstaGold kapszula természetes gyógynövény összetev ket
tartalmaz.
Összetev k: F részpálma gyümölcs, amerikai t zegáfonya, ördögcsáklya gyökér, kisvirágú füzike,
csalán levél és cink.
Adagolás: Vegyen be 1 db „DAY” kapszulát reggeli el tt, egy pohár vízzel. Vegyen be 1 db „NIGHT”
kapszulát vacsora el tt, egy pohár vízzel. 1 havi adag (2 x 30 db kapszula)
Ajánlott legalább 3 hónapos kúrát tartani, valamint 6 hónap használat után 1-2 hét szünetet beiktatni.
Hatóanyag 1 kapszulában:

-

ProstaGold Night éjszakai kapszula
F részpálma gyümölcs (180 mg), amerikai t zegáfonya (120 mg), cink (2.7 mg)
ProstaGold Day nappali kapszula
F részpálma gyümölcs (150 mg), ördögcsáklya gyökér (60 mg), kisvirágú füzike (60 mg),
csalán levél (30 mg)

Hatékonysága abban rejlik, hogy a nappali és éjszakai kapszulák összetételei eltérnek, így a szervezet
mindig akkor jut az értékes hatóanyaghoz, amikor arra szüksége van.
Milyen esetekben ajánljuk a ProstaGold Night & Day kapszula szedését?
amennyiben egyre gyakoribb a nappali és éjszakai vizelések száma,
vizelési nehézséggel, fájdalommal küzd,
s n érez hirtelen és sürget vizelési kényszert,
gyakorta érzi, hogy a húgyhólyagja nem teljesen üres,
gyenge vizeletsugarat tapasztal,
vizeletcsöpögést tapasztal,
görcsöket, vagy éles, szúró fájdalmat érez a gát és a derék tájékán,
húgyúti elzáródástól szenved.
Csomagolás: 30 db nappali kapszula és 30 db éjszakai kapszula (1 havi adag)
OÉTI notifikációs szám: 20910/2018
Figyelmeztetés: Ne lépje túl az ajánlott napi mennyiséget! Használat el tt kérje ki orvosa tanácsát!
Gyermekek el l elzárva, h vös, száraz helyen tárolandó! Az étrend-kiegészít nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
ProstaGold Night & Day összetev kr l részletesebben:
részpálma gyümölcs: a f rész pálma gyulladáscsökkent és vizelethajtó tulajdonságú növény.
si gyógyír az ég vizeletürítés fájdalmának csillapítására. Mindezek mellett használható a prosztata
szöveteinek zsugorítására is. Általában húgyúti problémák és a prosztata kóros megnagyobbodásánál
segíthet a növény fogyasztása.
Amerikai t zegáfonya: a húgyutak "véd szentjének" is tartott t zegáfonya magas flavonoid, vitamin,
ásványi és nyomelem tartalmánál fogva er s antibakteriális és antioxidáns gyümölcs.
A húgyúti fert zések, bakteriális gyulladások, hólyaggyulladás mellett az egészséges vizelettartás
fenntartására is alkalmazzák. Segít a megfelel vizeletürítésben. Segíti az immunrendszer m ködését,
hozzájárul a húgyutak egészségének fenntartásához, támogatja a szervezetet védekezését a
baktériumokkal és vírusokkal szemben.
Ördögcsáklya gyökér (ördögkarom): jótékony hatású a vizeleti rendszer és a kismedencei szervek
gyulladásos folyamatainál, valamint intenzív görcsoldó és fájdalomcsillapító hatású gyógynövény.
Kisvirágú füzike: a virágos hajtásában lév f bb hatóanyagok fert tlenít és gyulladáscsökkent
hatásúak. Hatásos a prosztata jóindulatú megnagyobbodásánál, a húgyutak, valamint a prosztata
gyulladásos eredet elváltozásai esetén. Különösen ajánlott még a vese és a húgyúti vezetékek
betegségeinél, mivel növeli a vizeletürítés mennyiségét, csökkenti az éjszakai vizelések számát.
Csalán levél: jelent sen javítja a vizeletürítési funkciókat. Megkönnyíti a vizeletürítést, melynek
hatására csökken a hólyagban visszamaradó pangó vizelet. Fogyasztásával az éjjeli vizeletürítések
száma körülbelül a felére csökken. A csalán fokozottabb vizeletkiválasztásra serkenti a vesét, csökkenti
a vér húgysavszintjét, gyorsítja a vizeletáramlást.
Cink: a cink többszáz enzim – a prosztata m ködését és a hormonháztartást szabályozók –
alkotóeleme, ami a prosztatában dúsul fel. A cinkr l kimutatták, hogy csökkenti a prosztata méretét,
ezáltal enyhíti a megnagyobbodás okozta panaszokat. Gyulladásgátló hatása révén, igen lényeges
ásványi anyag a prosztata megfelel m ködésének szempontjából. A cinket „termékenységi ásványi
anyagként” is szokták emlegetni.

