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Prostaat Support    vegetarische capsule 815 mg  

Uitgebreide formule voor de man.  
Met Sabal en Saw Palmetto dat erom bekend staat dat het goed is voor de 
prostaatfunctie.  
Antioxidanten* helpen bij de bescherming van gezonde lichaamscellen. 
* Vitamine E en zink 

Hoge kwaliteit Saw Palmetto in de juiste verhouding, Saw Palmetto is een kruid.  
Wij hebben gekozen voor de beste kwaliteit Saw Palmetto in een 4:1 extract.  
Een enkele capsule van 160mg komt hierdoor overeen met maar liefst 640mg  
Saw Palmetto. Door voor een 4:1 extract te kiezen is het voldoende om 2 capsules per 
dag te nemen. 

De medicinale werking van Saw Palmetto 

De vruchten van de Saw Palmetto zijn eetbaar voor mensen.  
Ze bevatten bijzonder grote hoeveelheden plantensterolen en vetzuren.  
Plantensterolen zijn stoffen die maar zeer beperkt door het menselijk lichaam worden 
opgenomen maar er wel voor zorgen dat het lichaam tevens minder cholesterol opneemt 
vanuit de darmen.  
Het is daarom tegenwoordig steeds vaker te vinden als additief in 
voedingssupplementen. 
 
De voornaamste reden dat Saw Palmetto wordt gebruikt is vanwege de invloed die het 
kan hebben op prostaatproblemen, en dan specifiek benigne prostaathypertrofie.  
In klinische tests zijn de effecten van het gebruik van Saw Palmetto vergeleken met die 
van middelen als finasteride en tamsulosine, die ook wel worden gebruikt bij een 
goedaardige vergroting van de prostaat.  
Waar veel grote studies het effect van Saw Palmetto niet konden bewijzen is uit kleinere, 
specifieke studies naar voren gekomen dat het wel effect kan hebben op bepaalde 
klachten die het gevolg zijn van een vergrote prostaat.  
Het gaat dan met name om de problemen met het urineren. 
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Samenstelling en geadviseerd gebruik 
 

Samenstelling per dagdosering (3 capsules) 

Ingredient Hoeveelheid Percentage RI* Verbinding 

Vitaminen 
   

Vitamine B6 4 mg 300% Pyridoxaal 5 Fosfaat 

Vitamine E 12 mg 100% D-alfa-tocoferylacetaat 

Mineralen 
   

Zink 10 mg 100% Citraat 

Kruiden 
   

Pompoenzaad 600 mg 
 

extract 10:1 

Saw palmetto 600 mg 
 

extract 10:1 

Urtica radix 240 mg 
 

extract 0,8% 

Phytosterolen Complex 450 mg 
  

*) Referentie Inname. 

Categorie: Vitaminen, Kruiden. Ingredienten: Pompoenzaad extract, Saw palmetto extract, 

phytosterolen, HPMC (verdikkingsmiddel/capsulehuls), Urtica radix extract, silicium dioxide 
(antiklontermiddel), magnesium silicate (antiklontermiddel), mineralen, microcrystalline cellulose 
(vulstof), magnesium stearaat (plantaardig - antiklontermiddel), vitaminen.  
Allergie informatie: Dit product is vrij van bekende allergenen. 

 
 

Geadviseerd dagelijks gebruik: 3 capsules per dag, met ruim water innemen. Bij 
voorkeur verdelen over de dag en tijdens een maaltijd. 

 

Waarschuwingen: Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van 

belang. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Dit 

voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar. (3 mg < B6 < 5 mg). 

 

Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge 

kinderen houden. 

 

Inhoud: 90 Vcaps 


