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UNICITY prostate tlc
Artikelnummer:
inhoud:

18137 PCO

120 Capsulese
60 DOSERINGEN

OVERZICHT

Prostaat TLCTM is een innovatief supplement dat de vele stoffen combineert waarvan is vastgesteld dat het bijdraagt in de
gezondheid van de prostaat, inclusief een innovatieve mix van
palmetto and astaxanthin.
Gedurende het leven van de man ondergaat de prostaat veranderingen die, uiteindelijk, kunnen leiden tot veranderingen in de
gezondheid. Bijvoorbeeld de vergroting van de prostaat is een
normale conditie die kan leiden tot problemen bij het plassen
en andere ongemakken, met name bij mannen van 40 jaar en
ouder. Gelukkig hebben medische wetenschappers aangetoond
dat de prostaat reageert op voedzame stoffen, zoals bepaalde
verbindingen in tomaten. Prostaat TLC is een innovatief supplement dat veel van de beste natuurlijke stoffen, waarvan bekend
is dat ze bijdragen in de gezondheid van de prostaat van de
man, combineert.*
Het Nationale Kankerinstituut heeft gerapporteerd dat DHT (dihydrotestosteron), een vorm van testosteron, een rol speelt bij
de vergroting van de prostaat en aangenomen wordt dat het
een rol speelet bij de ontwikkeling van andere prostaatproblemen. Wetenschappers geloven dat dat prostaatvergroting gecontrolleerd kan worden dankzij de niveau’s van DHT.*
Unicity’s Prostaat TLC bevat verschillende opmerkelijke ingrediënten die een gezonde prostaat ondersteunen. AlphastatTM
is een gepatenteerde verbinding die twee ingrediënten combineert (saw palmetto en astaxanthin) die momenteel bestudeerd
worden voor hun effect op de gezondheid van de mannelijke
prostaat, inclusief DHT regulatie. Andere belangrijke ingrediënten in deze formule zijn lycopeen, brandnetelwortel, selenium en
pompoenpittenolie.*

VOEDINGSWAARDEN
HOEVEELHEID PER PORTIE

% dagelijkse waarde*
35%

SELENIUM

25mcg

LYCOPEEN (VAN LYC-O-MATO)

1.5g

**

SAW PALMETTO FRUITEXTRACT
(VAN ALPHASTAT GESTANDAARDISEERD NAAR 80% VETZUREN =
164MG)

205MG

**

ASTAXANTHIN (VRAN ALPHASTAT)

1MG

**

SPECIALE MIX

150MG

**

BRANDNETELWORTEL (GESTANDAARDISEERD TOT 5%
AMINOZUREN EN 0.8% BETA
SITOSTEROL)

**

POMPOENPITOLIE

**

*Percentage dagelijkse waardes zijn gebaseerd op een diet
van 2.000 caloriën.
**Dagelijkse waardes niet vastgesteld.

KENMERKEN EN VOORDELEN


Ondersteunt de prostaat- en urinegezondheid.

 Lycopeen werd geïdentificeerd als een belangrijke
verbinding in tomaten die de gezondheid van de prostaat
stimuleren.
 Natuurlijke stoffen waarvan bekend is dat ze een gezonde
prostaat bij mannen stimuleren.

Aanbevolen gebruik
Als een voedingssupplement. Neem tweemaal daags, tijdens de maaltijd, een softgel capsule. Let op: voedingssupplementen die buiten
het bereik van kinderen te worden bewaard. Het is géén vervanging voor een gebalanceerd, gevarieerd dieet of gezonde levensstijl. Men
moet niet meer nemen dan wordt aanbevolen. Niet geschikt voor zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven, kinderen of
mensen die gevoelig zijn voor cafeïne. Niet gebruiken wanneer de veiligheidsstrip ontbreekt of beschadigd is.

INGREDIËNTEN
Gelatine, glycerol, sojaolie, plantaardige olie, lecithine, gele bijenwas, caramel (kleur). Bevat: Soja.
* Deze beweringen zijn niet geëvalueerd door de Voedsel en Geneesmiddelenauthoriteit. Dit product is niet bedoeld om enige ziekte vast te
stellen, behandelen, te genezen of te voorkomen.
Voor meer informatie bezoek onze website op: www.unicity.com

