
Какво представлява PROSTAMAT PROTECT® ENO? 
PROSTAMAT PROTECT® ENO е иновативен натурален продукт, създаден в подкрепа на 
мъжкото здраве. 

PROSTAMAT PROTECT® ENO благоприятства нормалното функциониране на простатата и 
пикочо-половата система. Допринася за нормалната сперматогенеза и доброто сексуално 
здраве при мъжете. Притежава силни антиоксидантни свойства и повлиява благоприятно 
имунитета.

Съставът на продукта комбинира растителните екстракти ENOTprost® и Пигеум африканум 
и микроелемента цинк, отлично съчетани за постигането на оптимален ефект. 

 ENOTprost® - нов сух екстракт от стрък на Epilobium angustifolium L (Теснолистна вър-
бовка), стандартизиран за съдържание на 15% Енотеин B, едно от най-активните съеди-
нения на това растение. Освен имуностимулиращи, Енотеин B проявява антиоксидантни 
свойства и спомага за регулирането на ензима 5-алфа-редуктаза, което подпомага възста-
новяването на нормалното функциониране на простатата.  Ботаническият вид е сертифици-
ран чрез DNA barcoding анализ.

 Pygeum africanum (екстракт от кора на африканска слива) - използва се като средство 
за повишаване на простатната секреция и за намаляване на някои хормони в жлезистата 
област, подпомага изпразването на пикочния мехур и оказва благоприятно въздействие за 
нормалното уриниране и функциониране на пикочните пътища и бъбреците. 

 Zinc (цинк) – важен микроелемент за правилните функции в човешкия организъм. 
Поддържането на  нивата му във физиологични норми допринася за нормалното деле-
не на простатните епителни клетки и поддържането на техния жизнен цикъл, както и за 
оптималната концентрация на тестостерон в кръвта. Засилва имунитета, благоприятства 
нормалния синтез на ДНК, фертилитета и възпроизводството.

Какво съдържа PROSTAMAT PROTECT® ENO (доза за еднократен прием)?
Една капсула със забавено освобождаване (доза за еднократен перорален прием) съдържа: 

ENOTprost® сух екстракт от стрък (Теснолистна върбовка), стандартизиран 
за съдържание на 15% Oenothein B

250 mg

Пигеум сух екстракт от кора 50 mg

Цинк (като 15.7 mg цинков цитрат трихидрат) 5 mg

Помощни вещества: безводен магнезиев цитрат, антислепващи агенти - колоиден 
безводен силициев диоксид и магнезиев стеарат (от растителен произход); състав на 
капсулата: гума джелан, хипромелоза, оцветител: титанов диоксид.

 ПРОСТАМАТ ПРОТЕКТ® ЕНО 
капсули със забавено освобождаване, 30 броя

PROSTAMAT PROTECT® ЕNО 
delayed release capsules
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Кога се използва PROSTAMAT PROTECT® ENO?
PROSTAMAT PROTECT® ENO действа благоприятно за:

 поддържане на простатата в нормално физиологично състояние

 подпомага нормалното функциониране на пикочо-половата система

PROSTAMAT PROTECT® ENO 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 

 подпомагане на организма в борбата със свободните радикали

 нормалното функциониране на имунната система

PROSTAMAT PROTECT® ENO е хранителна добавка, подходяща за дългосрочен прием, при 
спазване на препоръчителната доза за дневен прием. 

Какъв е препоръчителният дневен прием на PROSTAMAT PROTECT® ENO?
Препоръчва се да се приема два пъти по една капсула (екв. на 500 mg Енотпрост® сух 
екстракт от стрък, 100 mg Пигеум сух екстракт от кора, 10 mg цинк), в продължение на 
8 - 16 седмици.

Къде може да се намери PROSTAMAT PROTECT® ENO?
Отпуска се като хранителна добавка в аптеки и дрогерии в опаковки, съдържащи 
30 капсули със забавено освобождаване.

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: На сухо място при температура под 25°С. Да се съхранява на място, 
недостъпно за малки деца.

Произведено от: ХИМАКС ФАРМА ЕООД, ул. Горица 8А, 1618 София, България
www.chemaxpharma.com; www.dailyplus.bg.
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