
Food supplement

Prostate health
Male urinary comfort

Benign prostatic hyperplasia (BPH) frequently appears in men over 50. It is characterized by 
occurrence of voiding disorders as well as more frequent and urgent need to urinate. BPH 
forces one to wake up at night several times to urinate, which results in poor sleep quality, 
daytime sleepiness as well as irritability.
 
Prostacalm from Doppelherz® aktiv is a combination of natural plant extracts with  organic 
and mineral antioxidants that contribute to the normal function of the prostate and strengthen 
cellular defenses against free radicals. 
 
Pumpkin seeds contain large amounts of essential fatty acids and phytosterols that have 
a positive action on the prostate, including an increase in void flow and a diminution of  
post-void residual urine. 
 
Due to their high sterol content, Stinging nettle leaves help relieve voiding by increasing 
maximal void flow. αα-Linolenic acid is an omega-3 fatty acid which is known to mitigate 
inflammatory processes that take place during BPH.  
 
Vitamin E is a lipophilic antioxidant that catches and neutralizes free radicals before they are 
able to damage cell membranes. 
 
Zinc, Manganese and Selenium are important minerals or trace elements required for the ac-
tivity of enzymes that constitute the first line of defense against cell-damaging oxidative stress. 

One capsule contains: 
400 mg Pumpkin seed oil, 150 mg Stinging nettle leaves extract, 100 mg α-Linolenic acid,   
10 mg Vitamin E, 8 mg Zinc, 50 µg Selenium, 2 mg Manganese.

Recommendation:
Take 1 capsule daily at meal with enough liquid. Do not chew. 

Do not exceed the stated recommended daily dosage! 
Food supplements should not be used as a substitute for a varied diet. 
The product should be stored out of the reach of children. 

Energetic value:
1 capsule corresponds to 8 kcal/34 kJ.

Do not store above 25 °C.

Hỗ trợ chức năng tuyến tiền liệt

THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nang có chứa:
Dầu hạt bí ngô  ............................................................ 400 mg
Chiết xuất lá tầm ma  ...............................................   150 mg
α-Linolenic axit (dầu hạt lanh)  ............................. 100 mg
Vitamin E  .....................................................................     10 mg
Kẽm  ................................................................................      8 mg
Selen  .............................................................................     50  µg
Mangan  .........................................................................      2 mg

CÔNG DỤNG:
– Giúp giảm các triệu chứng do bệnh phì đại tiền liệt tuyến như: tiểu khó, tiểu rắt, tiểu đêm.
– Giảm sự phát triển u xơ tiền liệt tuyến lành tính.
– Hỗ trợ giảm nguy cơ phì đại tiền liệt tuyến.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
–  Nam giới bị u xơ tiền liệt tuyến lành tính (phì đại tiền liệt tuyến). 
–  Người có các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như: tiểu đêm nhiều, tiểu không hết,  

tiểu nhiều lần.

CÁCH DÙNG:
Uống 1 viên/ngày, uống sau bữa ăn. Không được nhai.

LƯU Ý:
– Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
– Không sử dụng vượt quá liều lượng đã được khuyến cáo. 
– Thực phẩm này không được sử dụng thay cho bữa ăn chính. 
– Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thực phẩm.
– Giá trị năng lượng trong 1 viên tương ứng với 8 kcal/34 kJ.

BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 25 °C. Để xa tầm tay trẻ em.

HẠN SỬ DỤNG: Xem trên hộp sản phẩm
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