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no gluten eganno soyno lactose

Actieve ingrediënten:
Serenoa repens (zaagpalm) 160 mg

Camellia sinensis (theestruik) 150 mg

Zink monomethionine 112.50 mg

Cucurbita pepo (pompoen) 100 mg

Solanum lycopersicum (tomaat) 25 mg 
(= 2.50 mg lycopeen)

VERPAKKING: 30 geblisterde capsules/doos

GEBRUIK: 1 capsule/dag

Prostaxen®

Ondersteuning van de urinewegen1 en de 
regulatie van de hormonale activiteit2.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Serenoa repens helpt de normale plasfunctie te ondersteunen;

Daarnaast draagt Cucurbita pepo bij tot de gezondheid van de onderste urinewegen;

Vitamine B6 optimaliseert de regulering van de normale hormonale activiteit;

Selenium, zink en vitamine E helpen de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress;

Daarnaast speelt zink ook een rol in het celdelingsproces en draagt het bij tot een normale DNA synthese. 
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PRODUCTOMSCHRIJVING
Prostaxen is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, mineralen, 
plantenextracten, ter ondersteuning van de urinaire fl ow1 en de normale regulatie van de hormonale activiteit2. 
Uitgebreide bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress3.

FORMULE (per dagdosis van 1 capsule)

Selenomethionine 21 mg

L-Glutathion 15 mg

Vitamine B6 3 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferol) 30 mg
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Niet-actieve ingrediënten:
Hulpstof: Oryza sativa L. (rijstextract). Glansmiddel: Stearinezuur. 
Geleermiddel: Plantaardige capsule.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 1 capsule: Zink (22.50 mg) 225%, Seleen (105 µg) 190,91%, Vit. B6 (3 mg) 214,29%, 
Vit. E (30 mg) 250%.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
• “Vraag raad aan uw arts of apotheker.” bij gebruik van Serenoa repens (zaagpalm).
• “Niet geschikt voor kinderen onder 1 jaar” bij gebruik van vitamine B6.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en in plantaardige capsules. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

VOORZORG
Vraag raad aan uw arts of apotheker bij gebruik van meer dan 10 mg zink per dag.


