
Manspro                          

   
 
Eigenschappen 
 

Manspro is een voedingssupplement bestemd voor de volwassen               
man. Manspro bevat Zink en draagt hierdoor bij tot het instant                     
houden van normale testosteron gehaltes in het bloed. 
 

 
Gebruiksaanwijzing 
 

2 capsules per dag met een beetje water innemen. 
 
 
Opgelet 
 

Manspro is een voedingssupplement en mag niet als vervanging van 
een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde 
levensstijl worden gebruikt. 
 
Buiten bereik van kinderen bewaren 
De aangegeven dagdosis niet overschrijden. 
Te bewaren op een droge plaats (15-25°C) 
 
Manspro bevat Serenoa Repens (W.Bartram) Small (zaagpalm extract): 
vraag raad aan uw arts of apotheker. 
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Manspro                          

 
 
Samenstelling per 2 capsules 
 
 

Curcubati pep L. (Pompoen extract) waarvan 
5,6 mg Fytosterolen 

140 mg   

Serenoa Repens (W.Bartram) Small (Zaagpalm 
extract) 
waarvan 35 mg vetzuren 

140 mg   

Linum Usitatissimum L. (Lijnzaad extract) 
waarvan 16 mg lignanen 

80 mg   

Glycine max (L) Merrill (Sojaboon extract) 
waarvan 28 mg isoflavonen 

70 mg   

Beta-sitosterol  50 mg   

Epilobium angustifolium L. (Wilgenroosje 
extract) waarvan 12 microgram 
isoflavonglycosides 

30 mg   

Zink  (ovv bisglycinaat)  14 mg  140% ADH* 
 

*  ADH:  Aanbevolen  Dagelijkse Hoeveelheid 
 
 
Ingrediënten 
 
Curcubita pepo L. (pompoen extract) - Serenosa Repens (W. Bartram) 
Small (zaagpalm extract) - Linum usitatissimum L. (lijnzaad extract) - 
Glycine max (L) Merill (sojaboon extract) - Beta-sitosterol - 
Zinkbiglycinaat - Epilobium angustifolium L.  (wilgenroosje extract) - 
Vulstof van de capsule: Gelatine 
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