
Фітокомплекс для чоловіків з розладами сечовипускання, що обумовлені хронічним 
простатитом та доброякісною гіперплазією передміхурової залози 

Причини розвитку простатиту та ДГПЗ різні, але вони приводять до ослаблення та повної втрати  
сексуальних функцій. НЕОПРОСТ®- Форте за рахунок протизапальної, антибактеріальної, антипролі-
феративної та імуномодулюючої дії натуральних компонентів усуває розлади сечостатевої системи.

 ■ Зменшує Запалення в передміх уровій ЗалоЗі 1 
 ■ Гальмує процес ГіперплаЗії передміх урової ЗалоЗи 3 
 ■ Знижує частоту і полеГшує процес сечовипускання 3 
 ■ ус уває больові відчу ття в ділянці простати 1 

 ■ попереджує рецидиви хронічноГо простатиту 1 

 ■ стимулює сперматоГенеЗ 1

при хронічному простатиті
та дгпз

ПОПЕРЕДЖУЄ РЕЦИДИВИ ПРОСТАТИТУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ДГПЗ

1 капсула містить активні інгредієнти:
cтандартизовані екстракти EUSA (Франція)

Кори сливи африканської / Pygeum africanum 100 мг

Кореня кропиви / Urtica dioica radix 80 мг

Селери / Apium graveolens 75 мг

Ехінацеї  / Echinacea purpurea Herb 60 мг

Календули / Calendula officinalis 50 мг

Спосіб застосування: 1 капсула 1 раз на день. 
Тривалість курсу 2-3 місяці.
При необхідності курс можна повторити. 

Форма випуску: 30 капсул.



Багаторічні клінічні дослідження компонентів в міжнародних науково-дослідних центрах та 
препарату  НЕОПРОСТ®-Форте у вітчизняних урологічних клініках підтвердили ефективність 
і безпечність його унікального складу.

Екстракт африканської сливи  володіє протизапальною, антипроліферативною, сечогінною, 
антисклеротичною діями.

Екстракт кропиви чинить протизапальну, антипроліферативну, імуномодулюючу, про-
тивірусну та фунгістатичну дію. В дослідженнях показаний синергізм дії екстракту сливи 
африканської та кропиви дводомної 4.

Календула лікарська має бактерицидну та протизапальну дію, підвищує секреторну функцію 
залози простати.

Селера  чинить протизапальну, знеболюючу, сечогінну дію, сприяє нормалізації нейроендо-
кринної регуляції залози простати.

Ехінацея стимулює імунну систему, покращуючи витривалість чоловічого організму.
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науково обґрунтований склад

та комплексна дія всіх компонентів

НЕОПРОСТ® – Форте дозволяє позбавитись

симптомів хронічного простатиту та дгпз 


