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Apresentação
60 Cápsulas

S U P L EM ENTO A L I M E NTA R

Indicações
Hipertrofia benigna de próstata.
Terapia adjuvante no adenocarcinoma da próstata.
Adjuvante na diminuição na urgência e frequência das micções
em patologias prostáticas, bem como na mitigação da
incontinência urinária agravada pela hiperglicemia e pela
inflamação prostática.

Toma diária recomendada (TDR)
1 cápsula por dia, com um copo de água.

Características
Nopal
É uma espécie de cacto. Planta comum em regiões semi-áridas,
possui alto teor de fibras, vitamina A e ferro.
É rico em vitaminas e fibras solúveis e insolúveis que atuam
sobre ofígado eo metabolismoda glucose, ajudando nacorreção
da hiperglicemia que é um fator do descontrolo miccional.

Palmeira da Flórida
Os frutos de palmeto possuem como compostos ativos ácidos
gordos e fitosteróis, como o beta-sitosterol. Os ácidos não
gordos presentes na fração saponificável inibem a
5-alfa-redutase, enzima que cataliza a conversão de
testosterona em dihidrotestosterona. Tanto em estudos abertos
como clínicos, observou-se uma redução dos sintomas
associados à HBP. A OMS declara que o seu uso atenua os
sintomas associados a HBP, nomeadamente as urgências
miccionais e a incontinência urinária que é agravada quando a
hiperglicemia sobe.

Equinácia
Existem mais de 350 estudos, realizados nos últimos 50 anos,
nos quais é demonstrada aeficácia da equinácea, especialmente
os seus efeitos imunoestimulantes. Os seus usos, descritos em
estudos clínicos, incluem terapias de apoio a infeções no trato
urinário.

Abóbora
Contém ácidos gordos que atuam sobre a próstata. Os esteróis
Delta7 têm um efeito antiandrogénio mediante a saída em
massa de dihidrotestosterona (DHT) dos recetores de
androgénios e, como consequência, inibem oaumento devolume
da próstata. O uso de sementes de abóbora diminui
significativamente a frequência de micção, o volume de urina
residual, a noctúria e eventuais incontinências urinárias.

Licopeno
É um antioxidante carotenoide valioso que neutraliza os radicais
livres e suporta a próstata saudável.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.
Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime
alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida
saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local
seco e a temperatura inferior a 25°C.
Manter fora da vista e do alcance das crianças.
O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi
estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante
estes períodos não é recomendado.
O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade
ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.

Ingredientes

Cápsula: Gelatina, Dióxido de titânio (Corante).
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TDR
(1 Cápsula) % VRN*

Extrato seco de Nopal (Opuntia ficus-indica)
Extrato seco de Palmeira da Flórida (Serenoa
repens, padronizado a 45% ácidos gordos)

Extrato seco de Equinácia (Echinacea angustifolia,
padronizado a 0,6% de equinacósidos)

Extrato seco de Abóbora (Cucurbita pepo)
Licopeno do tomate (Solanum lycopersicum)

Antiaglomerantes: Celulose microcristalina, Estearato magnésio (E 470b), Dióxido de silício.

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 25 de outubro de 2011.


