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Prostaat-Plus
MAN 45+ VERZORGT EEN VERGROTE PROSTAAT*
Toepassing

Ingrediënten

Bij het ouder worden kan bij mannen
het volume van de prostaat toenemen.
Voor het behoud van een goed
functionerende prostaat kunnen
voldoende lichaamsbeweging en goede
voeding een bijdrage leveren. Wapiti
Prostaat Plus combineert de natuurlijke
prostaatvoedingsstoffen Prostat Pygeum
en Dwergpalm. Het unieke Prostat Pygeum
verzorgt een vergrote prostaat*.
Dwergpalmbes Sabal serrulata ondersteunt
de mannelijke gezondheid en wordt
aanbevolen om de prestaties in stand te
houden**. Vitamine C is belangrijk bij het
immuunsysteem en natuurlijke weerstand.
Deze plantenstoffen worden goed
geaccepteerd door het lichaam.
Wapiti Prostaat Plus, met hooggedoseerde
Prostat Pygeum en Sabal serrulata, helpt een
goed functionerende prostaat in stand te
houden en is voor iedere man boven de
45 jaar aan te bevelen.

per 3 capsules (dagdosering) R.I.
Dwergpalm (saw palmetto) extract** 600 mg
Vitamine C, als ascorbinezuur 600 mg 999
Prostat Pygeum extract* 225 mg
Brandnetelwortels (urtica sadix extract)
225 mg, Vitamine E, natuurlijk (d-alfatocopherol) 90 mg 900, Lycopeen 60 mg
Bèta-sisterol 60 mg, Zink, als citraat 15 mg 99
Selenium, als methionine 150 mcg
R.I. = referentie inname (voor zover is vastgesteld).
Zonder toevoeging van:
conserveringsmiddelen, suiker,
kleur- e.o. smaakstoffen.

Dosering
Driemaal daags 1 capsule, na de maaltijd
met water innemen. De aanbevolen
dosering niet overschrijden.

Bewaaradvies
Bewaar deze capsules bij kamertemperatuur
(15-25°), buiten het bereik van jonge
kinderen. De kleuren in de capsules zijn
afkomstig van de verschillende kruiden en
horen bij het product.
Dit voedingssupplement is geen vervanging
van een evenwichtige voeding.

www.wapitinatuur.nl

Wapiti natuurproducten worden gekenmerkt door hun gestandaardiseerde
samenstelling en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het assortiment
Wapiti natuurproducten bestaat uit de volgende specialiteiten:

WAPITI ANTIMETIL
Lichte maag.

WAPITI MOSSEL EXTRACT

WAPITI BOS & DUIN

Behoud van sterke botten en
goed werkende spieren.

WAPITI CBD OLIE 5%

Voor meer energie en weerstand.

Huidolie.

Puur van Nederlandse bodem.

WAPITI CBD OLIE 10%

CBD olie met zeer hoog CBD-gehalte.

WAPITI DARMFUNCTIE COMPLEX
Voor een natuurlijke stoelgang.
Bevordert de inwendige reiniging.

WAPITI MULTI VITAMIN

WAPITI SPECIAAL MULTIVITAMINE
Na een Gastric Bypass.

WAPITI NACHTRUST FORTE

Voor een goede en gezonde nachtrust.

WAPITI PROBIOTICUM

WAPITI DARMMILD

Probioticum op basis van
Saccharomyces boulardii gist.

WAPITI EUCALYPTUSOLIE

Man 45+, verzorgt een vergrote prostaat.

Dagelijks een regelmatige stoelgang.
Zzzoemm vrij.

WAPITI KNOFLOOK 2000

Hooggeconcentreerde knoflook.
Houdt jong en vitaliseert. Reukloos.

WAPITI KRUIDENSIROOP
Voor een goede verzorging van
keel en luchtwegen.

WAPITI GROENLIPMOSSEL
& CURCUMINE

Behoud van sterke botten en ondersteunt
de gezondheid van gewrichten.
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WAPITI PROSTAAT PLUS

WAPITI THIJM HANDGEL

Droge handreiniging met thijmolie.

WAPITI VITAMINE C PLUS

Voor een gereguleerde dosering van
vitamine C. Hooggeconcentreerde
formule met 1.000 mg Vitamine C.
Wapiti producten zijn glutenvrij.

