
Informácie o používaní, čítajte pozorne! 

ProVens tbl. 
 

Výživový doplnok s obsahom kôry borovice  Pinus Pinaster, zeleného čaju a 

čučoriedkového extraktu. 

 

Starostlivosť o zdravie je našou povinnosťou. 

Byť zdravý je asi najväčším želaním nás všetkých. Neexistuje žiadny univerzálny 

návod na starostlivosť o zdravie. Avšak existujú hlavné zásady zdravého  životného  

štýlu, ktorými by sme mohli ovplyvniť naše zdravie. Medzi ne určite patrí pestrá  a 

vyvážená  strava  obsahujúca  dostatočné  množstvo živín ako sú i antioxidanty.  

 

Ako ProVens pôsobí? 

ProVens   obsahuje    zmes   rastlinných    extraktov:    extrakt   z kôry borovice, 

extrakt zeleného čaju a čučoriedkový extrakt. Hlavnými zložkami týchto 

extraktov sú bioflavonoidy, polyfenoly-katechíny (zelený čaj) a antokyány 

(čučoriedkový extrakt). Táto zmes látok patrí do skupiny silných antioxidantov.    

 

Pre koho je prípravok ProVens vhodný? 

Pre všetkých, ktorí potrebujú zvýšiť hladinu antioxidantov.  

 

Ako sa ProVens užíva? 

Dospelým sa odporúča 1-2 tablety denne s jedlom alebo po jedle, najlepšie v 

priebehu dňa.  

 

Zloženie/1 tableta: 

Objemové plnivo: ryžový škrob, mikrokryštalická celulóza, štandardizovaný 80 

%-ný extrakt zo zeleného čaju, štandardizovaný 95 %-ný extrakt z kôry borovice, 

želírujúca látka:  sodná  soľ  karboxymetylcelulózy,  štandardizovaný 25 %-ný 

extrakt z čučoriedkových plodov, protihrudkujúce látky: trikremičitan horečnatý, 

mastenec, stearan horečnatý rastlinného pôvodu. 

 

 
 Hmotnosť/ 

1 tbl. 

Hmotnosť/ 

2 tbl. 

RVH* 

Polyfenoly zo 

zeleného čaju 

 

100 mg 

 

200 mg 

 

Neurčené 

Proantokyány 

z kôry borovice 

 

50 mg 

 

100 mg 

 

Neurčené 

Antokyány z 

čučoriedkových 

plodov 

 

3 mg 

 

6 mg 

 

Neurčené 

RVH* - referenčná výživová hodnota 
  

 

 



Balenie:     10 tabliet, hmotnosť obsahu 6 g 

30 tabliet, hmotnosť obsahu 18 g 

60 tabliet, hmotnosť obsahu 36 g 

 

Upozornenie: 

Výživový doplnok nie je určený ako náhrada rozmanitej stravy. 

Odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Prípravok sa neodporúča 

podávať večer v dôsledku možných stimulačných účinkov. Prípravok   

neobsahuje   sacharózu   ani  mliečny cukor, preto je vhodný pre 

diabetikov. Uchovávať mimo dosahu  malých  detí.  Uchovávať  pri  

teplote  10-25  °C v dobre uzavretom obale. Chráňte pred vlhkom a 

priamym slnečným svetlom. Minimálna trvanlivosť je vyznačená na 

vonkajšom obale. 
 

Výrobca: UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 

Bratislava, Slovenská republika 

 

Dátum revízie textu: 10/2015 

 

 

 
 

 


