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Тағамға биологиялық белсенді қоспа  
 

Простенал® Форте (Prostenal® Forte) 
 

Дәрінің қатарына жатпайды 
 
Құрамында ГТМ жоқ 
 
Құрамы: сереноа пальма экстрактысы, антикесектегіштер: целлюлоза, кальций 
карбонаты, тальк, кремнийдің қостотығы; екіжақты қалақай тамырының экстрактысы 
(Urtica dioica), тұрақтандырғыштар: карбоксиметилцеллюлоза, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, магний стеараты, гидроксипропилцеллюлоза; мырыш 
тотығы, орта тізбекті триглицеридтері, қойылтылған мақсары экстрактысы, 
антибутүзгіштер: полиэтиленгликоль; бояғыштар: титанның қостотығы, рибофлавин, 
индигокармин, гауhар көк. 

Тәуліктік доза құрамында: 
Массасы/ 

1 табл. % ТТТ* 

Сереноа пальма экстрактысы  
(ситостериндер 5 %) 320,0 мг - 

Екіжақты қалақай экстрактысы 5:1 (бал. 1200 
мг) 240,0 мг - 

Цинк 10,0 мг 100 

* % тамақпен бірге тәуліктік тұтыну;  
- тәуліктік норма белгіленбеген 
 

Қолдану аясы: Несеп-жыныс жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін. 

Репродуктивті функцияны жақсартады, ерлердің денсаулығына жағымды әсер етеді. 

 
Жаңа Простенал® Форте - бұл мырыш пен құрамында сереноа пальма (Saw Palmetto) 
экстракттары және екіжақты қалақай (Urtica dioica) қамтылған PERFECT COMPLEX 
комбинациясы. Бұл өсімдік экстрактары ерлер денсаулығына пайдалы әсер етеді. 
Стандартталған сереноа пальма экстрактысы май қышқылдарының көзі ретінде 
ұсынылады, қуықалды безінің саулығын және қалыпты несеп шығаруды сақтауға 
көмектеседі. Екіжақты қалақай экстрактысы бүйректің бөлу қызметін жақсартады және 
несеп-жыныс жүйесінің қалыпты қызметіне ықпал етеді. Цинк – ерлер денсаулығы үшін 
үлкен маңызы бар минерал. Ол қандағы тестостеронның қалыпты деңгейлерін сақтайды, 
сондықтан ер адамның фертильділігі мен репродуктивті функциясына жағымды әсер 
етеді.  
 

Тарату шарттары: халыққа. Тарату орындары Еуразиялық экономикалық одақтың мүше-

мемлекеттердің ұлттық заңнамасымен анықталады. 

  

Қолдану тәсілі: күніне 1 таблеткадан, сумен ішіп жақсысы тамақтанғаннан кейін. Ұзақ 

қабылдау ұсынылады.  

 

Қарсы көрсетімдері: құрамбөліктерін жеке көтере алмау. 

 



Айрықша нұсқаулар: күнделікті ұсынылатын дозадан асырмаңыз. Биологиялық 
белсенді қоспаны әртүрлі диеталар үшін тамақ алмастырғыш ретінде пайдалануға 
болмайды. Балаларға, жүкті және бала емізетін әйелдерге ұсынылмайды.  
 

Шығарылу түрі: 909 мг-нан таблеткалар. Блистерінде 10 таблетка, картон қорабында 3 

немесе 6 блистер. 

 

Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. 

 

Сақтау шарттары: Құрғақ, жарықтан қорғалған жерде, 25 °С-ден аспайтын 
температурада сақтау керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. 

 

Өндіруші: WALMARK, a.s., Ольдржиховице 44, 739 61 Тршинец, Чех Республикасы, 
www.walmark.eu 
 
Тұтынушылардан шағымдарды қабылдауға Уәкілетті ұйым: «ЕҰ «Нижфарм-
Қазақстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050011, Алматы қ., Сүйінбай даңғылы, 
258 В үй, тел.: +7 (727) 2222 100 
 

 
 

 
 
 

http://www.walmark.eu/

