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1 tabletă conţine:

Extract din Saw Palmetto 300 mg
Extract din frunze de urzică 150 mg
Extract din seminţe de in 150 mg
Extract din  scoarţă de 
Pygeum Africanum 60 mg
Zinc 15 mg
Bioperină 1 mg
Licopină 2.5 mg
Seleniu 80 mcg



Pro-State Power - compoziţie

A. Extract  
din Saw 
Palmetto
(Sabal 
serrulatum,
Serenoa 
repens), 
palmier
care creşte 
în regiunile 
sud-estice  
ale S.U.A



4 categorii de substanţe biologic-active:
I. acizi graşi liberi:

acid oleic
acid miristic
acid palmitic

II. fitosteroli:

beta-sitosterol
campesterol
stigmasterol
cicloartenol

III. alcooli graşi liberi

IV. monogliceride



B. Extract din palmierul Pygeum africanum (Prunus
africana), palmierul pitic răspândit mai ales în Africa 
de Sud şi Centrală 



I.     fitosteroli:
beta-sitosterol

II. triterpenoide pentaciclice:
acid ursolic

acid oleanic

III. esterii ferulici a
alcoolilor graşi:

esterii ferolici de docosanol

esterii ferolici de tetracosanol

3 categorii de substanţe 
biologic-active:



C. Extract din frunze de urzică  
(Urtica dioica), răspândită  
pe tot globul, cu excepţia 
regiunii arctice, centrul şi 
sudul Africii.

http://www.flogaus-faust.de/urticeae.htm


Constituenţi 
proteine cu un număr mare de aminoacizi
lipide
glucide
flavonoide - glicozide quercitinice

- campferol
clorofilă
protoporfirină – precursor al hemoglobinei
coproporfirină
uleiuri volatile
glucochinone
taninuri
enzime – secretina
sitosteroli
minerale (Ca, Mg, K, Si, Fe, Mn, S, P)
vitamine (A, B2, C, K)
beta-caroten
acid acetic, formic, pantotenic, folic
substanţe vezicante (acid formic + enzima secretina + toxalbumină)



Acţiuni:
♦ diuretic 
♦ astringent
♦ antianemic  (stimulează 

hematopoeza)
♦ antipiretic
♦ anticancerigen
♦ hipoglicemiant
♦ antihemoragic
♦ stimulează secreţia bilei, 

pancreatică, gastrică, 
intestinală



D. Extract din seminţe de in (Lini semen)

Substanţe biologic-active: 

fibre 

 pectină 

vitamina E

sitosteroli   



extractul obţinut din piper negru (piper nigrum)
accelerează vindecarea rănilor
încetineşte procesele de îmbătrânire
creşte apetitul la persoanele subnutrite din diferite  
cauze
Menţine troficitatea musculo-scheletală a organis-
mului
Fortifică sistemul imunitar
Facilitează absorbţia şi utilizarea alimentelor şi/sau 
suplimentelor alimentare accedate în organism

E. Bioperina

Studii experimentale pe şobolani albi 
masculi cu această   substanţă au relevat 
scăderea concentraţiei testosteronului
intratesticular

http://www.highwaygold.co.uk/science/biology/flora_fauna/plantae/magnoliophyta/magnoliopsida/piperaceae/piper/piper_nigrum/pic00005.html


Extract biologic-activ din tomate, grapefrut cu 
miez roşu, ardei capia, lubeniţă

este un antioxidant puternic, cu efect
anticancerigen

cercetările au relevat o corelaţie între 
nivelul scăzut al licopinei din sânge şi riscul 
ridicat al dezvoltării anumitor tumori 
maligne;

F. Licopina



G. Seleniul 
Antioxidant deosebit de puternic - împiedică efectul
radicalilor liberi

reduce procesele inflamatorii 

este indispensabil pentru formarea lichidului spermatic

H. Zincul

Are efect în prevenirea dezvoltării tumorilor benigne ale prostatei. 

Efectul antitumoral al celor două oligoelemente este sinergic.



Recomandat în :

infecţiile de prostată – prostatite, care pot fi:

I. Simptomatice - acute  
♦ bacteriene
♦ non-bacteriene

- cronice

II. Asimptomatice



II. Asimptomatice :
descoperite cu ocazia: 

♦ unei intervenţii chirurgicale

♦ efectuarea unui test pentru stabilirea     
   fertilităţii

 hipertrofia benignă de prostată

- pentru ameliorarea simptomatologiei 
- post-operator

profilaxia cancerului de prostată

diverse afecţiuni renale

afecţiuni ale vezicii urinare 



Cauzele exacte ale hipertrofiei benigne de prostată (HBP)

NU se cunosc încă

Poate fi condiţionată de: 
creşterea nivelului seric al dihidrotestosteronului (DHT) –
observaţii din 1974  (bărbaţii cu nivel sanguin scăzut de 
DHT nu au avut HBP) 

creşterea  DHT apare ca o consecinţă a nivelului  crescut 
de 5-alfa reductază (creşte odată cu înaintarea în vârsta), 
enzimă  care converteşte  testosteronul în dihidrotestosteron

DHT determină proliferarea celulelor prostatice şi apariţia 
HBP cu simptomele specifice



COMPLICAŢII :
I. imediate:

cu simptome:
obstructive
iritative

II. tardive :
incontinenţă urinară adevărată
stricturi de uretră 
scleroză de col vezical
infecţii urinare persistente
malignizare



REZOLVAREA:

cale neinvazivă
(medicamente şi/sau 
suplimente alimentare) 

intervenţie chirurgicală



SUPLIMENTUL ALIMENTAR 
PRO STATE POWER

SAW PALMETTO

reduce nivelul dihidrotestosteronului (DHT) în ţesutul 
prostatic (efect alfa blocant)

inhibă legarea DHT de receptorii androgeni în celulele 
prostatice

acţiune anti-estrogenică



SAW PALMETTO

beta-sitosterolul are efect antiinflamator – prin inhibarea 
sintezei prostaglandinelor (hormoni cu nivel sanguin 
crescut la bolnavii cu HBP şi cu tendinţă de acumulare în 
prostată) 

prin reducerea fluxului sanguin la nivelul prostatei,
decongestie vasculară – se va reduce şi mărimea adenomului 
de prostată

monogliceridele specifice pentru Saw Palmetto : 1-mono-
laurin şi 1-monomiristin au activitate anticancerigenă



PYGEUM AFRICANUM

beta-sitosterolul din compoziţie are efect antiinflamator –
prin inhibarea sintezei prostaglandinelor (hormoni cu nivel 
sanguin crescut la bolnavii cu HBP şi cu tendinţă de 
acumulare în prostată)

prin reducerea fluxului sanguin la nivelul prostatei,
decongestie vasculară – se va reduce şi mărimea adenomului 
de prostată 



PYGEUM AFRICANUM

terpenii pentaciclici au efect antiinflamator prin blocarea 
activităţii unor enzime, participă la menţinerea integrităţii
venulelor şi capilarelor - decongestie locală

esterii ferulici reduc nivelul prolactinei (hormon care 
creşte nivelul testosteronului în prostată, care apoi prin 5 
alfa reductază se transformă în dihidrotestosteron şi 
accentuează hipertrofia) şi inhibă absorbţia şi metabolismul 
colesterolului, blochează colesterolul în prostată    



PRO STATE POWER
Ameliorează:

disuria 

nicturia 

urinări frecvente

senzaţia de presiune în zona abdominală inferioară 

urina reziduală

volumul prostatic



Modalitate de comanda
• Daca doriti sa comandati acest produs, va invitam sa accesati pagina:
http://www.terapii-naturiste.com/calivita/comanda-online-produse-naturiste.htm

•    Pentru mai multe informatii, va invitam sa ne trimiteti un email:
info@terapii-naturiste.com

 
Dan Paunescu
www.terapii-naturiste.com
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