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Какво представлява PROSTAMAT PROTECT® TRIO? 
PROSTAMAT PROTECT® TRIO е хранителна добавка, която комбинира три натурални 
съставки, в подкрепа на мъжкото здраве.

PROSTAMAT PROTECT® TRIO е подходящ за поддържане на дългосрочното нормално 
функциониране на простатата и уринарния тракт и доброто сексуално здраве при мъжете. 

PROSTAMAT PROTECT® TRIO е създаден в съответствие с последните утвърдени европейски 
нормативи и според българското законодателство.

Какво съдържа PROSTAMAT PROTECT® TRIO ?
Една капсула (доза за еднократен перорален прием) съдържа:

Сао Палмето, 100% натурален сух екстракт (стандартизиран за 
съдържание на 45% свободни мастни киселини от плодове на 
Сереноа Репенс)

320 mg

Ликопен 2,5 mg

Селен (под формата на L-Selenomethionine) 30 µg

Помощни вещества: калциев хидрогенфосфат и силициев диоксид; състав на 
капсулата: хипромелоза и оцветител титанов диоксид.

Кога се използва PROSTAMAT PROTECT® TRIO? 
PROSTAMAT PROTECT® TRIO действа благоприятно за:

   поддържане на простатата в нормално физиологично състояние.

PROSTAMAT PROTECT® TRIO допринася за:
   нормалното функциониране на простатата;

   поддържане на нормално налягане върху пикочния мехур;

   поддържане на струята на урината във физиологични граници;

   доброто сексуално здраве при мъжете;

   нормалната сперматогенеза;

   предпазване на клетките от оксидативен стрес;

   нормалното функциониране на имунната система.

PROSTAMAT PROTECT® TRIO е подходящ за дългосрочен прием, при спазване на 
препоръчителното дневно дозиране. 

 ПРОСТАМАТ ПРОТЕКТ® ТРИО капсули, 30 броя

PROSTAMAT PROTECT® TRIO capsules



Какъв е препоръчителният прием на PROSTAMAT PROTECT® TRIO?
Препоръчва се прием на 1 капсула 2 пъти на ден по време на хранене (екв. на 640 mg 100% 
натурален стандартизиран сух екстракт от Сао Палмето, 5 mg Ликопен, 60 μg Селен).

Къде може да се намери PROSTAMAT PROTECT® TRIO? 
Отпуска се като хранителна добавка в аптеки и дрогерии в опаковки, съдържащи 
30 растителни капсули.

Как да се погрижим за доброто здраве на простатата? 

Препоръчваме Ви:

   редовни физически упражнения;

   управляване на стреса;

   отделяне на достатъчно време за сън;

   прием на богата на антиоксиданти храна;

   прием на достатъчно количество течности.

Съхранение: 

Да се съхранява под 25°С, в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца.

Да не се превишава препоръчваната доза за дневен прием.

Продуктът е хранителна добавка, не е лекарствено средство и не замества пълноценното 
хранене.

Производител: ХИМАКС ФАРМА ЕООД 1618 София, ул. „Горица“ 8А

www.chemaxpharma.com;  www.dailyplus.bg;
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