
PROSTATEX

✔ Náhlá potřeba močení?

✔ Pocit nedostatečně vyprázdněného močového měchýře?

✔ Slabý nebo přerušovaný proud moči?

✔ Pálení nebo krev v moči?

✔ Časté noční probouzení s výpravami na WC?

✔ Postupná ztráta zájmu o sexualitu?

✔ Nedostatečnosti při ejakulaci?

Ucelená péče o prostatu a močové cesty

Pouze 1 tobolka denně

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

 246 052 946, po-pá 9-16:30

 NOVAX, PO BOX 66, 120 00 Praha 2

 info@novaxnaturpharma.cz

 www.novaxnaturpharma.cz



Co je dobré vědět?
Prostata je žláza umístěná v bezprostřední blízkosti močového měchýře. To je hlavní 
důvod, proč její zvětšení vyvolává problémy právě s močením, postupně se dostavují 
problémy i se sexualitou.
Zdravá prostata má velikost vlašského ořechu a dodává 15−30 % objemu ejakulátu.
Je velmi citlivá na testosteron, jehož přeměněná forma udržuje prostatu v činnosti.
S prvními problémy se muži obvykle setkávají v období mezi 35-55 lety. Prostata se začíná 
v tomto věku zvětšovat a většina odborníků nemá jednotný názor na to, jaké jsou příčiny. 
Zvětšení nebo zanícení prostaty však může mít neblahý vliv na funkci a zdraví ledvin.
V posledních letech se navíc výrazně zvyšuje počet mužů nad 65 let s rakovinou prostaty.

Předcházení
Tak jako u jiných zdravotních potíží, i prostata si zaslouží kvalitní péči v podobě 
zdravého životního stylu a dostatečné výživy. Důležité je především minimalizovat 
příjem alkoholu a kouření, neboť účinky jakýchkoli podpůrných aktivit a dodávané 
výživy jsou těmito zlozvyky výrazně snižovány.

Vyživující složky
V dnešní době je kladen důraz především na prevenci, která souvisí s úpravou životního 
stylu a podporou v podobě užívání odpovídajících doplňků stravy. Je doporučováno 
užívat ty, které obsahují zinek, selen, vitamíny C a E. Účinně působí také přírodní 
složky, které svými účinky ovlivňují normální funkci prostaty a močových cest.

Je dobré vědět, že…
Saw palmetto přispívá k:
✔ normální funkci prostaty, růstu vlasů a normální funkci reprodukčního systému

Kopřiva dvoudomá přispívá k:
✔ normální funkci prostaty, normální činnosti ledvin – vylučování

Slivoň africká přispívá k:
✔ normální funkci dolních močových cest a močového měchýře

Vitamín E přispívá k:
✔ ochraně buněk před oxidačním stresem

Zinek přispívá k:
✔ normální plodnosti a reprodukci, normální funkci imunitního systému

Selen přispívá k:
✔ normální spermatogenezi a udržení normálního stavu vlasů a nehtů

PROSTATA • REPRODUKCNÍ SYSTÉM

MOCOVÉ CESTY • ENERGIE • VITALITA


