
 این محصول صرفاً مکمل رژیمی - غذایی بوده و برای تشخیص ، پیشگیری و یا درمان نمی باشد

- جلوگیری از بزرگ شدن غده پروستات
- کمک به درمان التهابات مثانه و اختالالت ادراری

- کمک به تقویت رویش مو

PROST ERBE
Capsules

کپسول پروست ِارب



PROST-ERBE
          Capsules

کپسول پروست ِارب

موارد مصرف: 
این فرآورده برای مردان باالی 50 سال 
به منظور سالمتی و حفظ فیزیولوژیکی 
بزرگ  از  جلوگیری  و  پروستات  غده 
شدن غده پروستات و اختالالت ادراری 
ناشی از آن توصیه می گردد. در حقیقت 
در مردان باالی 50 سال سطح هورمون 
و  یافته  کاهش  بدن  در  تستوسترون 
استرادیول  پروالکتین،  های  هورمون 
سویی  از  یابد.  می  افزایش   LH و 
ردوکتاز  5-آلفا  آنزیم  فعالیت  دیگر 
که عامل اصلی تبدیل تستوسترون به 
دی هیدروتستوسترون می باشد بکار 
می افتد و این هورمون محرک تکثیر 
و فزونی سلولهای غده پروستات و در 
نهایت موجب بزرگ شدن غده پروستات 
می گردد. این محصول به خصوص در 
شدن  )بزرگ  پروستات  هیپرتروفی 
غده پروستات( در مراحل اولیه که با 
اشکال  و  و سوزش  ادراری  اختالالت  
در دفع ادرار همراه است  توصیه   می 

گردد.

اثرات اصلي مواد مؤثر و فعال :
 saw گیاه  میوه  خشک  1-عصاره 

: palmetto
اسیدهای  از  سرشار  ای  اره  نخل  گیاه 
چرب مانند، اسیدهای کاپریک، کاپریلیک، 
لوریک، اولئیک و پالمیتیک می باشد. این 
از  که  بوده  متعددی  اثرات  دارای  عصاره 
آن جمله مانع از شکل گیری و سنتز دی 
در  اصلی  مسبب  که  هیدروتستوسترن 
تکثیر و فزونی سلولهای غده پروستات و 
هیپروتروفی آن می باشد، می گردد. عصاره 
این گیاه همچنین دارای خاصیت ضد التهاب 

و ضد تورم نیز می باشد.

2-عصاره خشک برگ و گل های شبدر قرمز       
 : )Red Clover(

بر طبق آخرین تحقیقات به عمل آمده، عصاره 
خشک شبدر قرمز با دارا بودن ایزوفالون 
)هیپرتروفی  پروستات  بزرگ شدن  ها،از 
کاهش  در  و  جلوگیری  پروستات(  غده 

تظاهرات بیماری بسیار موثر است.

3- عصاره خشک ریشه گزنه)Nettle( دارای        
  : Sisterol 0/8 درصد

 Sisterol عصاره ریشه گزنه با دارا بودن 
از بزرگ شدن پروستات جلوگیری نموده و 
اختالالت ناشی از هیپرتروفی پروستات را 

بهبود می بخشد. این عصاره  موجب افزایش 
حجم ادرار گردیده و سوزش و اشکال در 

دفع ادرار را برطرف می نماید.

خرس    توت  های  برگ  خشک  عصاره   -4
: Uva-ursi یا)Bearberry(

سیستم  در   Uva-ursi خشک  عصاره   
دستگاه ادراری دارای خاصیت ضد عفونی 
کننده و ضد میکروبی بوده و در بدن مواد 
فعال آن متابولیزه گردیده و به هیدروکینون 
تبدیل می گردد که این ماده دارای خاصیت 
ضدعفونی کننده، ضد التهابی و دیورتیک 
که  افرادی  درمان  در  گیاه  این  باشد.  می 
دچار سیستیت، نفریت و پروستاتیت می 
باشند نیز توصیه گردیده و مفید و موثر 

است.

: )pumpkin(  5-پودر دانه های کدو
 دانه های کدو خاصیت ضد احتقانی و ضد 
التهاب بوده و در التهاب مثانه و اختالالت 
سرطان  دوم  و  اول  دوره  در  که  ادراری 
پروستات )First and second stage( حادث 

می گردد توصیه می شود.

 دستور مصرف: 
روزانه 2 کپسول همراه با آب فراوان میل 

شود.

-  جلوگیری از بزرگ شدن غده پروستات

و  مثانه  التهابات  درمان  به  کمک   -

اختالالت ادراری

- کمک به تقویت رویش مو


