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UNICITY prostate tlc
Artikelnummer:
Innehåll:

18137 PCO

120 Kapslar
60 SERVERINGA

SUMMERING

Prostate TLC är ett innovativt supplement som kombinerar många av de bästa naturliga substanserna kända för människan som
främjar prostatahälsa, inklusive en innovativ blandning Serenoa
och astaxantin.
Under en människas livslivstid går prostatan igenom förändringar som eventuellt kan leda till hälsomässiga utmaningar.
Exempelvis, prostatan kan förstoras vilket är ett vanligt tillstånd
som kan orsaka urineringsproblem och andra obehag, särskilt
för män över 40 år. Lyckligtvis har medicinsk vetenskap visat
att prostatan är mottaglig för näringsämnen såsom vissa sammansättningar i tomater. Prostate TLC är ett innovativt supplement som kombinerar många av de bästa naturliga substanserna kända för människan vilka gynnar prostatahälsan. *
Det Nationella Cancerinstitutet har rapporterat att DHT (dihydro-testosteron), en form av testosteron spelar roll i prostataförstoring och tros vara involverat i utvecklingen av andra prostataproblem. Forskare tror att prostataförstoring kan kontrolleras
med reglering av DHT nivåer. *
Unicitys Prostate TLC innehåller flera utomordentliga ingredienser vilka främjar prostatahälsan. AlphastaTM är ett patenterat
ämne som kombinerar två ingredienser (Serenoa och astaxantin)
för närvarande studerat för effektiviteten på manlig prostatahälsa, inklusive DHT reglering. Andra viktiga ingredienser inkluderar
lykopen, roten från brännässla, selenium och olja från pumpafrön. *

KÄNNETECKEN OCH FÖRDELAR


NUTRITION VALUES
Viktigaste näringsvärden per servering

%Dagligt värde*
35%

SELENIUM

25mcg

LYKOPEN (FRÅN LYK-O-MATO)

1.5g

**

SERENOA FRUKEXTRAKT (FRÅN
ALFASTAT STANDARDISERAD TILL
80% FETTSYROR = 164MG)

205MG

**

ASTATXANTIN (FRÅN ALFASTAT)

1MG

**

ÄGANDERÄTTSSKYDDAD BLANDNING

150MG

**

ROT FRÅN BRÄNNÄSSLA (STANDARDISERAD TILL 5% AMINOSYROR
OCH 0,8% BETASISTEROL)

**

OLJA FRÅN PUMPAFRÖN

**

* Procent Dagliga Värden baseras på en diet om 2,000
kalorier.
** Dagligt Värde ej etablerat.

Främjar prostata- och urinvägshälsa.

 Lykopen identifierades som ett nyckelämne i tomater vilket
främjar prostatahälsa.
 Naturliga substanser kända för människan i främjandet av
prostatahälsan.

Rekommenderad användning
Som kosttillskott, ta två softgel kapslar två gånger dagligen med måltid. Vänligen notera: Matsupplement skall förvaras utom räckhåll
för små barn. Inte substitut för en balanserad, varierad diet och hälsosam livsstil. Mer än rekommenderad användning skall inte tas. Inte
lämpligt för gravida eller ammande kvinnor, barn eller människor känsliga för koffein. Använd inte om säkerhetslocket saknas eller är
sönder.

INGREDIENSER
Gelatin, glycerin, sojabönsolja, vegetabiliskt matfett, lecitin, gult bivax, karamell (färg). Innehåller: Soja
* Dessa utlåtanden har inte granskats av Mat- och Läkemedelsinstitutet. Denna produkt är inte avsedd för diagnostisering, behandling, botande
eller förebyggande av några sjukdomar.
För mer information besök www.unicity.com

