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ProstaLife®
nr. 552

voedingssupplement

inhoud 60 capsules, 39 g netto

Lees voor het gebruik de gebruiksinfo.

Toepassingen
ProstaLife® bevat verschillende natuurlijke ingrediënten, 
waarbij Zaagpalm en Brandnetel van belang zijn voor 
het behoud van een normale prostaat en een goede 
prostaatfunctie. Zaagpalm is tevens goed voor de 
urinewegen van de man vanaf 45 jaar. Vitamine E, 
Selenium en Zink dragen bij tot het behoud van 
gezonde cellen en weefsels. Bovendien draag Zink bij 
tot de instandhouding van normale testosteronge-
halten in het bloed.

Brandnetel en Zaagpalm:
•   Voor het behoud van een normale prostaat
•   Goed voor de prostaatfunctie
Zaagpalm:
•   Goed voor de urinewegen van de man  

vanaf 45 jaar

Ingrediënten
Gelatine (capsulehuls), Urtica urens radix, Beta 
sitosterol, Epimedium, Sabal serrulatum, Muira 
puama, Zink, Lycopeen, Vitamine E, Vitamine B6, 
Selenium, vulstoffen (amylum solani, natuurlijke 
cellulose), antiklontermiddel (siliciumdioxide).

Werkstoffen per onderhoudsdosering  %ADH/RI* 
van 2 capsules
KRUIDENEXTRACTEN:
Zaagpalm extact  320 mg
(Serenoa repens, sabal serrulatum extract 4:1)
Brandnetel wortel (Urtica urens)  300 mg
Epimedium (Epimedium grandiflorum)  100 mg
(gestandaardiseerd op 20% icariine)
Muira puama  75 mg
(Ptychopetalum olacoides extract 10:1)
FYTOSTEROL:
Béta-sitosterol 120 mg
MINERALEN:
Selenium (als L-Selenomethionine) 50 μg 91%
Zink (als zinksulfaat) 20 mg 200%
VITAMINES:
Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) 6 mg 429%
Vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat) 22,5 IE/15 mg 125%
CAROTENOÏDE:
Lycopeen extract 5% 20 mg
*%ADH/RI = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid/Referentie-inname.

Dosering en gebruik
ProstaLife capsules altijd innemen met een groot  
glas water.
Dagdosering: ’s morgens en ’s middags 1 capsule 
tijdens de maaltijd en 1 capsule voor het slapen gaan 
innemen (na de dagdosering, de onderhoudsdosering 
gaan gebruiken).
Onderhoudsdosering: ’s morgens en ’s middags  
1 capsule tijdens de maaltijd innemen.
De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Waarschuwing
Raadpleeg altijd bij combinatiegebruik met 
medicijnen uw huisarts. Voorzichtigheid is geboden 
voor mensen met een hoge bloeddruk en problemen 
aan hart en bloed vaten. ProstaLife is een voedings-
supplement voor volwassenen.

Allergie-informatie
Bevat lactose.

ProstaLife is een voedingssupplement en valt in de 
categorie vitaminen, mineralen en kruiden.

Een voedingsupplement is geen vervanging van een 
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde 
levensstijl.

Land van herkomst: Nederland.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik de aangebroken blister in de 
verpakking en goed gesloten, droog, op kamer-
temperatuur en altijd buiten bereik van kinderen.  
Vermijd bij het bewaren de invloed van direct zonlicht. 
De minimale houdbaarheidsdatum van dit preparaat 
staat vermeld op het doosje.

Voedingswaarde
Per 100 g:
kcal 315
kJoule 1319
Vetten 0,97 g
verzadigde vetzuren 0,8 g

Koolhydraten 0 g
suikers 0 g

Vezels 29,3 g
Eiwitten 61,7 g
Zout 0,1 g

Voor meer informatie: 
www.prostalife.nl



ProstaLife is een product van  
Bloem Health Products B.V.,  
Postbus 225, 9670 AE Winschoten - Nederland.
Voor meer informatie: www.prostalife.nl

Raadpleeg bij vragen over dit preparaat uw apotheker 
of drogist, of stuur een mail naar: info@bloeminfo.nl

De tekst van deze gebruiksinfo is voor het laatst 
herzien in juli 2015 door Bloem Health Products B.V.

Voor meer informatie: 
www.prostalife.nl


