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• Produkt zawiera składniki, które wspierają zdrowie mężczyzn.
CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 1 kapsułka 
dziennie, najlepiej 
w trakcie posiłku lub 
według wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Obniżenie aktywności enzymu odpowiedzialnego 
za przemianę testosteronu w DHT1. 

• Prawidłowy przebieg spermatogenezy.

• Wsparcie w utrzymaniu prawidłowej płodności5, 
funkcji rozrodczych i poziom testosteronu  
we krwi.

BADANIA/OŚWIADCZENIA:

• Dla mężczyzn poszukujących suplementu 
diety, który będzie m.in. wspierał ich funkcje 
rozrodcze, dbał o prawidłowy poziom 
testosteronu czy chronił komórki przed 
stresem oksydacyjnym.

DLA KOGO:

• Selen 100 µg

• Male Multiple

• Selen 200 µg związany z drożdżami

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

KAPSUŁEK
P4024

50

Substancje wypełniające: celuloza, alginian sodu, guma arabska, krzemian 
wapnia, kwas cytrynowy, fosforany wapnia; substancja glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza; skrobia grochowa, substancje 
przeciwzbrylające: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, 
dwutlenek krzemu; maltodekstryna. 

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

† – Albion International, Inc.

Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży lub matek 
karmiących. Osoby zażywające leki lub chore powinny przed zażyciem 
skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w temperaturze pokojowej, 
w miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie 
jest substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy 
tryb życia są ważne. 

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.

• Oprócz minerałów takich jak cynk i selen, posiada także standaryzowany 
sproszkowany wyciąg z owoców Saw Palmetto (zwanego potocznie palmą 
sabałową lub bocznią piłkowaną) oraz likopen pochodzący z pomidorów.

• Wygodny sposób użycia – 1 kapsułka dziennie. 

KOMPLEKS SAW  
PALMETTO LIKOPEN
Suplement diety

KOMPLEKS SAW PALMETTO LIKOPEN
Składniki:
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• Wsparcie antyoksydacyjne2,5. 

• Prawidłowa synteza DNA i białka4.

• Regulacja ciśnienia krwi oraz 
poziomu cholesterolu3.

• Proces podziału białek.

• Prawidłowy metabolizm kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów 
i makroskładników odżywczych.

• Zdrowe włosy, paznokcie, skóra 
i kości.

• Prawidłowe funkcje poznawcze.

• Prawidłowe widzenie i metabolizm 
witaminy A.

• Prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera: %RWS*

Standaryzowany sproszkowany wyciąg z 
owoców Saw Palmetto (Serenoa repens)
   w którym:
   45% stanowią wolne kwasy tłuszczowe

50 mg

22,5 mg

Cynk (diglicynian cynku†) 10 mg 100

Likopen (z pomidorów) 4 mg  

Selen (L-selenometionina) 25 µg 45

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, 
substancji słodzących, 
aromatów, barwnikw.

PSZENICY PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI

• Dla osób, które poszukują suplementu diety 
zawierającego wyciąg z owoców palmy sabałowej 
oraz likopen pochodzący z pomidorów.

poziomu aktywności enzymu 5-α-reduktazy odpowiedzialnego 
za przemianę testosteronu do 5-α-hydrotestosteronu (DHT), czyli 
hormonu, którego podwyższony poziom jest odpowiedzialny za 
rozrost gruczołu krokowego. Hormon ten przyczynia się także do 
miniaturyzacji mieszków włosowych, co prowadzi do skrócenia 
żywotności włosa i jego nieprawidłowej produkcji1.

• Likopen to jeden z karotenoidów, który wytwarzany jest przez 
mikroorganizmy i rośliny, a najbardziej obficie występuje 
w pomidorach oraz m.in. w arbuzach, grejpfrutach, morelach, guawie 
i papai2. Jest silnym antyoksydantem, który wykazuje ochronę 
przeciwutleniającą przed peroksydacją lipidów2. Badania wskazują, 
że spożywanie likopenu w ilości 25 mg dziennie przez 12 tygodni 
może wpłynąć m.in. na wzrost objętości ejakulatu, ruchliwości 
i całkowitej liczby plemników oraz poprawić biomarkery stresu 
oksydacyjnego u mężczyzn2.

• Metaanaliza 12 badań wskazuje, że likopen przyjmowany w porcjach 
powyżej lub równych 25 mg wpływa na prawidłową regulację 
ciśnienia krwi oraz na prawidłowy poziom cholesterolu3.

• L-selenometionina jest źródłem selenu do syntezy selenobiałek4 oraz 
wykazuje działanie przeciwutleniające m.in. w reakcjach niszczących 
nadtlenki lipidowe5. 

• Selen wpływa na płodność mężczyzn dzięki odgrywaniu roli 
w syntezie testosteronu i rozwoju plemników – niski poziom selenu 
wiąże się ze zmniejszoną ruchliwością plemników oraz zmianami 
w obrębie witki (części plemnika, która wprawia go w ruch). Działanie 
selenu w tym przypadku wiąże się także z ochroną plemników 
przed uszkodzeniami wynikającymi ze stresu oksydacyjnego. Selen 
ponadto bierze udział w syntezie peroksydazy glutationowej, której 
zdolność do polimeryzacji (czyli reakcji, w trakcie której pojedyncze, 
o niewielkiej masie cząsteczki zwane monomerami łączą się tworząc 
związki wielocząsteczkowe o dużej masie cząsteczkowej zwane 
polimerami) w obrębie mitochondriów zlokalizowanych w wstawce 
(części środkowej plemnika) wpływa na nadanie integralności 
strukturalnej i tym samym stabilności i ruchliwości plemników5.

• Saw Palmetto (Serenoa repens), inaczej palma sabałowa lub bocznia 
piłkowana, to roślina z fioletowo-czarnymi owocami występująca 
w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Środkowej, Północnej i Południowej 
oraz w Zachodnich Indiach1. Głównymi składnikami owoców 
i  otrzymywanego z nich ekstraktu jest frakcja lipidowo-sterolowa. 
Frakcja ta obejmuje m.in. kwasy tłuszczowe, trójglicerydy i fitosterole. 
Wyciąg z owoców palmy sabałowej przyczynia się do obniżenia 

BADANIA NAUKOWE:



SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.
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• Cynk i selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego.

• Cynk i selen pomagają w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym.

• Cynk i selen pomagają zachować zdrowe włosy i paznokcie.

• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności, prawidłowych 
funkcji rozrodczych i prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.

• Cynk bierze udział w procesie podziału komórek.

• Cynk pomaga w prawidłowej syntezie DNA i białka.

• Cynk pomaga zachować zdrową skórę i kości.

• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.

• Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów i makroskładników odżywczych.

• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-
zasadowej.

• Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia i do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu witaminy A.

• Saw Palmetto (bocznia piłkowana) wpływa korzystnie na zdrowie 
mężczyzn (funkcja rozrodcza).

• Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy.

• Selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:
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