
Предназначение: Проксел е урологичен продукт с иновативна комбинация от натурални екстракти, 
който спомага за нормалното функциониране на простатната жлеза. Повлиява симптомите и 
подобрява качеството на живот. Проявява изразено противовъзпалително, противооточно и 
антиоксидантно действие. Съдържа ацетил-11-кето-β-босвелова и азиатна киселина, които имат 
доказано противотуморно действие.

Препоръчителен прием: Препоръчителен дневен прием: 1 капсула Проксел и 1 капсула Потент.

Препоръчителен терапевтичен курс: 3 – 6 месеца.

Противопоказания: Да не се употребява при свръхчувствителност към някоя от съставките. 

Предупреждение: Продуктът не е заместител на разнообразното хранене. Да не се използва след 
изтичане срока на годност. 

Условия за съхранение: На тъмно и сухо място при температура 15 – 25оС. Да се съхранява на място 
недостъпно за деца.

Потент е иновативна комбинация от специално подбрани натурални съставки с ползотворен ефект 
върху ерекцията, либидото и сексуалния живот на мъжа в зряла възраст.

Производител: Plantapol, C/G 18, Pol.Malpica - Alfinden, La Puebla Del Alfinden Zaragoza, Spain 

Дистрибутор: Натурфарма България, ул. „Янко Софийски Войвода“ 21, тел. 02 963 33 59, 
info@naturpharmabg.com

Срок на трайност: Виж указания върху опаковката срок. 
Да не се използва след изтичане срока на годност.

Нетно количество: 39,30 g 
(Потент - 2 блистера х 15 капсули, всяка капсула 780 mg ±5% и 
Проксел - 2 блистера х 15 капсули, всяка капсула 530mg ±5%)

Състав в 1 капсула Проксел:

Екстракт от тиквени семки 

Сух екстракт от азиатска 
центела (Centella asiatica)

Екстракт от Босвелия

Екстракт от Хелихризум

Хиалуронова киселина

Екстракт от Чаено дърво

Витамин Е

Количество:

120 mg

100 mg

50 mg

50 mg

25 mg

1 mg

12 mg

Помощни вещества: стабилизатор - 
малтодекстрин, емулгатори - магнезиев стеарат, 
микрокристална целулоза, тиксозил.

х р а н и т е л н а  д о б а в к а 30+30
капсули

Проксел Потент е комбиниран продукт, съдържащ 30 капсули
 - 2 блистера Проксел и 30 капсули - 2 блистера Потент.

Други съставки (помощни вещества): микрокристална целулоза 
(пълнител), магнезиев стеарат (антислепващ агент).

Състав в 1 капсула Потент:

L-Аргинин

Сух екстракт от Макат (Lepidium meyenii)

Сух екстракт от Трибулус Терестрис
(Бабини зъби) (Tribulus Terrestris)
- със съдържание на 40mg сапонини

Сух екстракт от Азиатски женшен
(Panax ginseng) – със съдържание на
3,75mg женшенозиди

Цинк (цинков оксид – 18,99mg)

Количество:

200 mg

200 mg

100 mg

75 mg

15 mg



Простатата е жлеза с размер на орех, част от мъжката полова система на мъжа. Тя е разположена 
под пикочния мехур като през нея преминава уретрата (пикочен канал, който отвежда урината от 
пикочния мехур към пениса). Простатата произвежда безцветна течност (простатен секрет), която се 
смесва със сперматозоидите и образува спермата.

С напредване на възрастта простатата започва да нараства и да увеличава обема си (хиперплазия) и 
по този начин притиска преминаващата през него уретра, причинявайки затруднение в уринирането. 
В резултат на това се наблюдават различни нарушения в уринирането: трудно и често уриниране 
(особено през нощта), слаба и накъсана струя, напъване при уриниране, чувство на непълно 
изпразване на пикочния мехур и т.н. Това е доброкачествен процес, който се нарича Доброкачествена 
Простатна Хиперплазия (ДПХ). 

Предизвиканите от ДХП симптоми засягат около 50% от мъжете на възраст >60 години и почти 90% 
от тези >80 години.

Целта на терапията на ДПХ е да доведе до подобрение на симптомите, да забави прогресията на 
заболяването и да профилактира усложненията (остра задръжка на урина, неволно изпускане на 
урина и необходимост от хирургическа интервенция). Методите на лечение зависят от степента на 
хиперплазия. Повлияването и лечението на леките и умерени симптоми най-често е 
медикаментозно. При управлението на ДПХ е необходимо да се намали клетъчния растеж чрез 
блокиране на превръщането на тестостерон в дихидротестостерон (съединение, което се образува 
от тестостерона в тъканта на простатната жлеза и играе роля в контрола на растежа на жлезата) и 
намаляване на постоянното хронично простатно възпаление. Медицинските растения и техните 
фитокомпоненти от години се използват като първа линия за повлияване симптомите на това 
заболяване и подобряването качеството на живот. ДПХ често е съпроводена със сексуални 
смущения. Оптималната терапия на ДПХ включва грижа за поддържане на високо самочувствие и 
доброто качество на живот на мъжа.

Съставки Проксел

Екстракт от тиквени семки - фитосъединенията (главно δ7-фитостероли) балансират нивата на 
дихидротестостерон, като по този начин намалява обема на уголемената простата. Високото 
съдържание на каротеноиди, полиненаситени мастни киселини, липоразтворими витамини и 
минерали (селен, цинк, калций, мед, желязо, магнезий, фосфор и калий) са отговорни за 
антиоксидантното и противовъзпалително действие на екстракта от тиквени семки.

Екстракт от Босвелия - активните ключови съединения, наречени босвелови киселини, са 
отговорни за противовъзпалителните и клетъчнозащитни способности на екстратка. В няколко 
проучвания е установено, че ацетил-11-кето-В-босвелиновата киселина потиска растежа на тумора на 
простатата.

Екстракт от Азиатска центела – тритерпеноидите, гликозидите и флавоноидите имат 
противооточно, противовъзпалително и антиоксидантно действие. В няколко проучвания е доказано 
е, че азиатната киселина има изразена противотуморна активност към простатни ракови клетки.

Екстракт от Хелихризум – ацетофенони, флавоноиди и флороглуциноли имат изключително 
противовъзпалително действие, потискайки различни пътища на медиатори на възпалението. 

Екстракт от Чаено дърво и Витамин Е – имат изразено антиоксидантно действие и предпазват 
клетките от оксидативния стрес. Благодарение на терпинен-4-ола и цинеола, маслото от чаено дърво 
има доказана антибактериална активност.  

Хиалуроновата киселина спомага за по-добрия транспорт на активните вещества в ораганизма.

Съставки Потент

L-аргининът е аминокиселина, директен източник на азотен оксид – вещество с централна роля в 
механизма на ерекцията. 10 проучвания с 540 участници потвърждават, че добавъчният ѝ прием 
повлиява еректилната дисфункция, увеличава сексуалната удовлетвореност и подобрява 
оргазмената функция. 

Мака е традиционно средство за повлияване на мъжката полова мощ, чието действие е валидирано 
от науката. Изследвания от последните години показват, че екстракт от корена ѝ значително 
повишава либидото, подобрява еректилната функция и сексуалния живот.  

Трибулус терестрис стимулира рецепторите на мъжките полови хормони в мозъка и увеличава броя 
на невроните, въвлечени в производството на азотен оксид. Освен че действа като адаптоген, 
билката подобрява характеристиките на спермата, повишава еректилните качества и честотата на 
половия акт. 

Панакс женшен увеличава протеиновия синтез в тестисите, минимизира вредното въздействие на 
алкохола върху тестикуларната функция и стимулира сперматогенезата и сперматозоидния 
мотилитет. Проучванията показват, че регулярният прием на екстракт от панакс женшен подобрява 
потентността и сексуалната функция. 

Цинкът е есенциален минерал, който е тясно свързан с тестостерона – полов хормон, чиито ниски 
нива са един от факторите за сексуална дисфункция при мъжа. Установено е, че приемът на цинк от 
мъже с нисък тестостерон значимо подобрява тестостероновия им статус и подобрява шансовете за 
зачеване. 

MOETO-ZDRAVE.COM


