
SUPLEMENT DIETY 
 
Prostilab to suplement diety w postaci kapsułek. Produkt zawiera w swoim składzie ekstrakty 
roślinne, witaminę E, cynk oraz witaminę B6. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności 
oraz prawidłowych funkcji rozrodczych. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym. Witamina B6 przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia i znużenia. 
 

Masa netto: 15,9 g. 

 

Nazwa składnika 
Zawartość  

w 1 kapsułce 
%RWS * 

Zawartość  
w 2 kapsułkach 

%RWS * 

Ekstrakt z owoców palmy saba-
łowej standaryzowany na 25% 
kwasów tłuszczowych oraz 10% 
betasitosterolu 

110 mg ** 220 mg ** 

Eskstrakt z ziela wierzbownicy 
drobnokwiatowej standaryzacja 
na 4% polifenoli 

70 mg ** 140 mg ** 

Ekstrakt z pestek dyni standary-
zacja na 3% pochodnych fenolo-
zydowych oraz 0,1% adenozyny  

60 mg ** 120 mg ** 

Ekstrakt z owoców granatu 40 mg ** 80 mg ** 

Ekstrakt z liści pokrzywy 30 mg ** 60 mg ** 

Witamina E 6 mg 50 12 mg 100 

Cynk 5 mg 50 10 mg 100 

Witamina B6 0,7 mg 50 1 mg 100 

*Referencyjna Wartość Spożycia     

** RWS nie została określona     

 

Najlepiej spożyć przed końcem/nr partii- informacje znajdują się na boku opakowania. 

Warunki przechowywania: przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. 
Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób 
niedostępny dla małych dzieci. 

 

Zawartość opakowania: 30 kapsułek. 
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 2 kapsułki dziennie. 
 
Składniki: ekstrakt z owocu palmy sabałowej Serenoa repens DER 5:1 standaryzowany na 25% 
kwasów tłuszczowych oraz 10% beta-sitosterolu, ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej 
Epilobium parviflorum DER 10:1 standaryzacja na 4% polifenoli, ekstrakt z pestek dyni Cucurbita Pepo 
DER 20:1 standaryzowany na 3% pochodnych fenolozydowych oraz 0,1% adenozyny, ekstrakt 



z owocu granatu Punica Granatum DER 10:1, ekstrakt z lisci pokrzywy Urtica dioica DER 10:1 
standaryzacja na 1% beta-sitosterolu,octan DL-alfa tokoferolu (wit.E), tlenek cynku, chlorowodorek 
pirydoksyny (wit.B6), dwultenek krzemu (substancja przeciwzbrylajaca), skrobia (substancja 
wypełniajaca), maltodekstryna (substancja wypełniajaca). 
 
Ostrzeżenia: suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla zachowania prawidłowego stanu 
zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. W przypadku 
nadmiernego spożycia może wystąpić zagrożenie zdrowia. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. 
 
Wyprodukowano dla: 
Admira sp. z o.o. 
ul. Gdańska 91/93 

90-613 Łódź 

 

 

 

 


