
 

TÁJÉKOZTATÓ 

Prosvent 

törpepálmát, csalánt, tökmagot és vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítő 
 

60db/doboz 

60 db kapszula nettó tömege: 36,5 g 

A készítmény kizárólag felnőttek számára készült. 

 

 

Összetevők: Törpepálma, E-vitamin, kapszula anyaga: zselatin, tökmag, csalán, aranyvesszőfű, 

cink, likopin, feketebors kivonat, szelén, színezék: E 171 (titán-dioxid), D3-vitamin 

 

Aktív összetevők tömege: 510 mg/kapszula 

 

Hatóanyagok 1 kapszulában:  NRV* 

 

Törpepálma   200 mg 833 % 

E-vitamin   100 mg 

Tökmag   80 mg 

Csalán   60 mg 

Aranyvesszőfű 60 mg 

Cink    5 mg  10 % 

Likopin   3 mg 

Feketebors kivonat 1 mg 

Szelén    25 mcg 45 % 

D3-vitamin   2,5 mcg 50 % 

 

Hatóanyagok 2 kapszulában:  NRV* 

 

Törpepálma   400 mg 1666 % 

E-vitamin   200 mg 

Tökmag   160 mg 

Csalán   120 mg 

Aranyvesszőfű 120 mg 

Cink    10 mg  20 % 

Likopin   6 mg 

Feketebors kivonat 2 mg 

Szelén    50 mcg 90 % 

D3-vitamin   5 mcg  100 % 

 

*Napi beviteli referencia érték felnőttek számára (Nutrient reference value = NRV) 

A szabalpálma hozzájárul a prosztata és a húgyúti rendszer egészséges működéséhez. Zsírsav tartalma 

hozzájárul a férfi reproduktív rendszer egészségéhez. 

Az aranyvesszőfű hozzájárul a húgyúti traktus egészségéhez és a normális vizeletürítési funkció 

fenntartásához. 

A nagy csalán hozzájárul a prosztata és a húgyúti rendszer egészséges működéséhez. 

A szelén részt vesz a normál spermaképződésben.  

A cink szerepet játszik a normál termékenység és szaporodás fenntartásában és hozzájárul a vér 

normál tesztoszteronszintjének fenntartásához.  

 



Az alábbi panaszok esetén ajánlott: 

Prosztatagyulladás 

Lankadó nemi vágy 

Fájdalmas ejakuláció 

Herezacskó mögötti fájdalom 

Vizelés utáni vizeletcsepegés 

Gyakori, sürgető vizelési inger 

Nehéz vagy akadozó vizeletürítés 

A vizelés során jelentkező égő érzés 

A húgyhólyag nem tud teljesen kiürülni 

Húgyúti fertőzések enyhítésére, kezelésére 

 

Adagolás (napi ajánlott mennyiség): felnőtt férfiaknak 2 db kapszula naponta 

Használat: Minden reggel és este vegyen be egy kapszulát bőséges folyadékkal. 

 

 

 

Ne lépje túl az ajánlott napi mennyiséget! 

Használat előtt kérje ki orvosa tanácsát! 

Gyermekek elől elzárva, hűvös, száraz, sötét helyen tárolandó! 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 

 

 

Forgalmazó: 

Telemarketing International Kft. 

9028 Győr 

Fehérvári út 75. 

 


