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Γιατί ένας διογκωμένος προστάτης να αποτελεί τέτοιο πρόβλημα;
Δρ. May: Ο προστάτης μεγαλώνει με την ηλικία. Μπορεί να φτάσει σε ένα τέτοιο 
μέγεθος που να ασκεί πίεση στην ουρήθρα και μπορεί να αρχίσει να περιορίζει τη 
φυσιολογική ροή ούρων ενός άνδρα. 

Αυτή η πίεση και ο περιορισμός μπορεί να προκαλέσουν τα ακόλουθα ζητήματα:
• Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης
• Αδύναμη ή διακοπτόμενη ροή
• Μια αίσθηση ότι πρέπει να ουρήσετε απευθείας
• Ένα αίσθημα επείγουσας ούρησης κατά τη διάρκεια της ημέρας που σας 

κάνει να νομίζετε ότι δε θα προλάβετε να καταφύγετε στο μπάνιο εγκαίρως 
• Διαρροή
• Συχνή νυκτερινή ούρηση (επίσης γνωστή ως νυκτουρία), μερικές 

φορές μπορεί να συμβαίνει και ανά 2 ώρες
• Αίσθηση ότι η ουροδόχος κύστη δεν έχει πλήρως αδειάσει
• Σε ακραίες περιπτώσεις, πλήρης διακοπή της ούρησης γνωστή ως 

κατακράτηση ούρων μπορεί να συμβεί

Ο διογκωμένος προστάτης μπορεί επίσης να συμβάλει ή να προκαλέσει:
• Σεξουαλική δυσλειτουργία
• Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος
• Αίμα στα ούρα - μια κατάσταση γνωστή ως αιματουρία
• Μειωμένη λειτουργία των νεφρών και της ουροδόχου κύστης

Φυσιολογικός προστάτης Διογκωμένος προστάτης
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Συγχαρητήρια  γ ια  τη  λήψη των πρώτων βημάτων προς  
βελτ ίωση της  υγε ίας  του  προστάτη σας!  Γ ια  να  σας  βοηθήσουμε  
να  μάθετε  τ ι  πρέπε ι  να  γνωρίζετε ,  δ ιεξήγαμε  μ ια  ε ις  βάθος  
συνέντευξη  με  τη  μορφή ερωταποκρίσεων με  τον  Δρ Larry  May.  
Θα απαντήσει  πολλές  από τ ις  ερωτήσεις  που έχουν ο ι  άντρες  
σχετ ικά με  την  υγε ία  του  προστάτη τους .  

Θυμηθείτε ,  όλοι  ο ι  άνδρες  πρέπει  να επισκέπτονται  τους  
γ ιατρούς τους  τακτικά και  να ακολουθήσουν τ ις  ε ιδ ικές  
συμβουλές  της  υγειονομικής  τους  περίθαλψης γ ια  την υγεία  του 
προστάτη.

Τι είναι ο προστάτης;
Δρ. May: Ο προστάτης είναι ένας 
μικρός αδένας (περίπου το μέγεθος 
ενός καρυδιού) που παρέχει υγρά και 
θρεπτικά συστατικά στο σπέρμα που 
απελευθερώνεται όταν ένας άνδρας
εκσπερματώσει.

Που είναι?
Δρ. May: Ο προστάτης βρίσκεται 
ακριβώς κάτω από την ουροδόχο 
κύστη, και περιβάλλει το κανάλι (ή 
ουρήθρα) μέσω του οποίου τα ούρα 
εξέρχονται από το σώμα. Επειδή είναι 
δίπλα στην κύστη και περιβάλλει την 
ουρήθρα, μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα όταν διογκώνεται. A.

A. Προστάτης

B. Κύστη

B.

E  &  A
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παρενέργεια των χειρουργικών επεμβάσεων ή συνταγογράφησης που 
προορίζεται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων ενός διογκωμένου προστάτη.

Εκτός από την ηλικία, υπάρχουν άλλοι ανησυχητικοί παράγοντες για την 
ανάπτυξη του προστάτη;
Δρ. May: Ορισμένες συμπεριφορές όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η 
υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, η κίρρωση του ήπατος, το 
οικογενειακό ιστορικό και η υπέρταση σχετίζονται με το διογκωμένο προστάτη.

Πώς καταλαβαίνει κάποιος αν έχει διογκωμένο προστάτη;
Δρ. May: Η ένδειξη ενός διογκωμένου προστάτη είναι η ανάπτυξη κατώτερων 
ουροφόρων οδών όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Ο γιατρός μπορεί επίσης 
να ανιχνεύσει το διογκωμένο προστάτη όταν κάνει μια ψηφιακή εξέταση ορθού ή 
όταν ένας ουρολόγος κάνει μια δοκιμή γνωστή ως υπέρηχο. Η αρχική αδυναμία 
ούρησης μπορεί επίσης να προκληθεί από φαρμακευτική αγωγή, ιδιαίτερα τα 
αντιισταμινικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε φάρμακα για κρυολογήματα και 
αλλεργίες.
Πότε πρέπει να επισκεφθώ έναν γιατρό;
Δρ. May: Σας συνιστώ να δείτε έναν γιατρό οποτεδήποτε εμφανίσετε αλλαγές
που σχετίζονται με την ούρηση, όπως: αλλαγή στη συχνότητα ή στο αίσθημα 
επείγουσας ανάγκης ούρησης, ερεθισμός ή αίσθηση καψίματος που μπορεί να 
σχετίζεται με λοίμωξη. Ενδείκνυται επίσης όλοι οι άνδρες να υποβάλλονται σε 
εξέταση προστάτη από γιατρό γύρω στην ηλικία των σαράντα και
κάθε ένα ή δύο χρόνια μετά από αυτό, ανάλογα με την ηλικία και το μέγεθος του 
κινδύνου.

Τι κάνουν οι γιατροί σχετικά με ένα διογκωμένο προστάτη;
Δρ. May: Στα πρώτα στάδια της διόγκωσης του προστάτη, οι γιατροί μπορεί να 
μην συμβουλεύουν καμία παρέμβαση ή φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, μπορεί να 
σας δώσουν συμβουλές για τον τρόπο ζωής σας, συμπεριλαμβανομένων 
συνηθειών όπως να μην καθυστερείτε ή αναστέλλετε την ούρηση επειδή αυτό 
μπορεί να οδηγήσει στο τέντωμα της ουροδόχου κύστης. Είναι σημαντικό να 
ουρείτε όταν έχετε την επιθυμία ουρείτε και μην περιμένετε. 
Είναι επίσης χρήσιμο να αποφεύγεται η καφεΐνη και το αλκοόλ, τα οποία είναι 
ερεθιστικά και μπορεί να αυξήσουν τη συχνότητα της ούρησης. Μπορεί να θέλετε 
να αποφύγετε τα φάρμακα που παρεμβαίνουν στις νευρικές παρορμήσεις προς 
ούρηση, όπως τα αντιισταμινικά και ορισμένα αντικαταθλιπτικά.

Μήπως ένας διογκωμένος προστάτης οδηγεί σε καρκίνο;
Δρ. May: Ο διευρυμένος προστάτης και ο καρκίνος είναι δύο εντελώς ξεχωριστά 
ζητήματα. Είναι σημαντικό να δείτε τον γιατρό σας για να ελέγξετε για τυχόν
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Γιατί ο προστάτης συνεχίζει να αναπτύσσεται;
Δρ. May: Η ακριβής απάντηση σε αυτή την ερώτηση παραμένει άγνωστη, αλλά 
υπάρχουν πειστικά δεδομένα που υποστηρίζουν μια ορμονική θεωρία για τη 
διόγκωση του προστάτη.

Με την πάροδο των ετών στους άνδρες, η ορμόνη τεστοστερόνη που παράγεται από τους 
αρσενικούς αναπαραγωγικούς αδένες (που ονομάζονται όρχεις) μετατρέπεται σε άλλη 
μορφή γνωστή ως διυδροτεστοστερόνη (επίσης γνωστή ως DHT). Αυτή η μορφή 
τεστοστερόνης είναι ένα διεγερτικό ανάπτυξης που είναι πέντε φορές πιο ισχυρή από την 
ίδια την τεστοστερόνη. Μπορεί να είναι η βαθύτερη αιτία μιας διόγκωσης προστάτη. 
Υποστηρικτικό αυτής τη θεωρίας είναι το γεγονός ότι οι άνδρες που δεν έχουν αυτή την 
παραγωγή τεστοστερόνης από τους αδένες δεν παρουσιάζουν διόγκωση του προστάτη. 
Παραδόξως, η γυναικεία ορμόνη, γνωστή ως οιστρογόνο, η οποία υπάρχει σε σχετικά 
μικρές ποσότητες στους άνδρες, γίνεται σχετικά υψηλότερη καθώς οι άνδρες μεγαλώνουν 
και μπορεί να συμβάλλει με τον δικό της τρόπο στην ανάπτυξη του προστάτη. Ένας 
μεγεθυμένος προστάτης σίγουρα συνδέεται με την πρόοδο της ηλικίας.

Η διόγκωση του προστάτη συμβαίνει σε όλους τους άντρες;
Δρ. May: Ο προστάτης διευρύνεται σε όλους τους άνδρες καθώς μεγαλώνουν, 
όπως ακριβώς τα μαλλιά γίνονται γκρίζα, η μυϊκή μάζα χάνεται και το δέρμα 
αποκτά ρυτίδες. Είναι μέρος της διαδικασίας γήρανσης. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία 
ως προς το πόσο μεγάλος γίνεται ο προστάτης και αν αυτή η διόγκωση προκαλεί 
συμπτώματα. 
Ο προστάτης διευρύνεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας, παραμένει σχετικά 
σταθερός σε μέγεθος μέχρι να μεγεθυνθεί και πάλι στη δεκαετία των τριάντα και 
των σαράντα. Μέχρι τη στιγμή που οι άντρες φτάσουν στο πεντηκοστό έτος της 
ηλικίας τους, περίπου το 50% αυτών έχουν αυξημένο προστάτη. Καθώς οι 
άνδρες μεγαλώνουν κατά τη δεκαετία των 70 και των 80, το 80% ή το 90% μπορεί 
να έχει διόγκωση του προστάτη, αλλά όχι απαραίτητα να προκαλούνται 
σημαντικά προβλήματα. Το μέγεθος του προστάτη δεν συσχετίζεται πάντοτε 
άμεσα με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.

Ποια είναι τα κοινά συμπτώματα του διογκωμένου προστάτη;
Δρ. May: Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτά συχνά περιλαμβάνουν: 
δυσκολία στην έναρξη της ούρησης, αδύναμη ή διακεκομμένη ροή, μια αίσθηση 
επείγουσας ανάγκης ούρησης κατά την οποία νιώθετε ότι δεν έχετε τον έλεγχο, 
διαρροή, συχνή νυκτερινή ούρηση, μια αίσθηση ότι η ουροδόχος κύστη δεν 
αδειάζει εντελώς, κατακράτηση ούρων ακόμη και σεξουαλική δυσλειτουργία.

Μπορεί ένας διογκωμένος προστάτης να επηρεάσει τη σεξουαλική λειτουργία;
Δρ. May:  Η διεύρυνση του προστάτη μπορεί να επηρεάσει τη σεξουαλική λει-
τουργία, προκαλώντας και στυτική δυσλειτουργία και προβλήματα εκσπερμάτωσης. 
Αυτό μπορεί να συμβεί ως άμεση συνέπεια της μεγέθυνσης του προστάτη ή ως
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6. Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε φάρμακα όπως αντιισταμινικά και
αντικαταθλιπτικά που μπορεί να επηρεάσουν τις νευρικές παρορμήσεις
για ούρηση. Αποφύγετε φάρμακα που μπορεί να διεγείρουν τον
προστάτη, όπως αποσυμφορητικά, βρογχοδιασταλτικά και κατασταλτικά
της όρεξης.

7. Αποφύγετε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που μπορεί να μειώσουν 
την επιθυμία για ούρηση.

8. Προσπαθήστε να μειώσετε τα συνολικά επίπεδα στρες.

Πρόσθετες συμβουλές για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του προστάτη:

1. Μην καταπνίγετε ή αγνοείτε την ανάγκη για ούρηση.
2. Επαναρυθμίστε τις συνήθειες ούρησής σας - πηγαίνετε στο μπάνιο 

σε τακτική βάση, όχι μόνο όταν νιώσετε επείγουσα ανάγκη.
3. Δώστε χρόνο για να αδειάσετε εντελώς την ουροδόχο κύστη. 

Ορισμένες φορές το κάθισμα βοηθά.
4. Περιορίστε την πρόσληψη υγρών μετά το δείπνο για να μειώσετε τη 

νυκτερινή ούρηση.

5. Εκτελέστε ασκήσεις του πυελικού εδάφους για να αυξήσετε τον μυϊκό
τόνο για να αποτρέψετε τη διαρροή. Αυτές αναφέρονται ως ασκήσεις
Kegel, στις οποίες αρχίζετε και σταματάτε την ούρηση σας εκούσια.

Θυμηθείτε, πρέπει να αρχίσετε να φροντίζετε την υγεία του προστάτη σας επειδή μπορεί 
να υπάρχουν άλλες επιπλοκές από ένα διευρυμένο προστάτη. Αυτές οι επιπλοκές 
περιλαμβάνουν λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος που πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με αντιβιοτικά, πέτρες της ουροδόχου κύστης που αναπτύσσονται λόγω της ουρίνης στην 
ουροδόχο κύστη, αιμορραγία στα ούρα, που συμβαίνει ως συνέπεια της διόγκωσης του 
προστάτη, και κατά καιρούς σπάσιμο των αιμοφόρων αγγείων · δυσλειτουργία της 
ουροδόχου κύστης επειδή το τοίχωμα της ουροδόχου κύστης γίνεται πιο παχύ μειώνοντας 
τη χωρητικότητα στην ουροδόχο κύστη την ικανότητα και τη δύναμη συστολής. και τελικά, 
σε ορισμένους ασθενείς, πλήρη εμπόδιση των ούρων ή η κατακράτηση ούρων που απαιτεί 
καθετήρα για να επιτραπεί η εξάλειψη της ουρίνης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επισκεφθείτε το γιατρό σας για τακτικούς ελέγχους που ξεκινούν 
από την ηλικία των 40 ετών, αν έχετε υψηλό κίνδυνο, ή σε ηλικία 50 ετών για 
όλους τους άνδρες. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας στο πρώτο σημάδι ενοχλητικών 
ή ανησυχητικών αλλαγών στην υγεία του προστάτη σας.

8

 καρκίνο και να κάνετε έναν ειδικό έλεγχο αίματος για το προστατικό αντίγονο 
(επίσης γνωστό ως PSA). Συνιστάται κάθε χρόνο για εκείνους άνω των 50 ετών, 
ιδιαίτερα αν έχουν οικογενειακό ιστορικό με καρκίνο προστάτη.
Πόσοι άνδρες παθαίνουν καρκίνο του προστάτη κάθε χρόνο;
Δρ. May: Υπάρχουν περίπου 400.000 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο. Είναι η 
βασικότερη αιτία θανάτου από καρκίνο μεταξύ Αμερικανών ανδρών μη καπνιστών, 
αλλά το ευτυχές είναι ότι, αν το προλάβεις αρκετά νωρίς, είναι θεραπεύσιμο.

Ποιες είναι οι αιτίες για τον καρκίνο του προστάτη;
Δρ. May: Η κληρονομικότητα, οι οικογενειακοί παράγοντες και η διατροφή με 
υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι σχετικοί παράγοντες. Αλλά ο πραγματικός 
κίνδυνος είναι ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα, μέχρι να φτάσει ο καρκίνος σε 
προχωρημένο στάδιο ή να εξαπλωθεί έξω από τον αδένα. Και ο ρυθμός του 
καρκίνου αυξάνεται στις ΗΠΑ. Για άλλη μια φορά, όλοι οι άνδρες πρέπει να 
επισκέπτονται το γιατρό τους κάθε χρόνο μετά από τα 50 τους έτη, και κάθε 
χρόνο εάν ο κίνδυνος είναι υψηλότερος βάσει του οικογενειακού ιστορικού του 
καρκίνου, άλλων παραγόντων ή αυξημένων επιπέδων PSA.

Υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορούν να γίνουν για τη 
βελτίωση της υγείας του προστάτη?
Δρ. May: Ορισμένες διατροφικές αλλαγές μπορεί να κάνουν τη διαφορά, αλλά 
δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι κάποια διαιτητική παρέμβαση θα επηρεάσει 
σημαντικά την ανάπτυξη των κυττάρων του προστάτη. Η χαμηλότερη συχνότητα 
περιστατικών διογκωμένου προστάτη στους ασιατικούς πληθυσμούς μπορεί να 
αποδοθεί εν μέρει στην υψηλή περιεκτικότητα της διατροφής τους σε σόγια. 
Συνεπώς, αντικαθιστώντας τη ζωική με φυτική πρωτεΐνη, ιδιαίτερα σε μια δίαιτα 
που χρησιμοποιεί σόγια, μπορεί να είναι ένα όφελος.

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής για την υποστήριξη της υγείας του προστάτη:

1. Υιοθετήστε μια υγιεινή διατροφή, χαμηλή σε θερμίδες, χαμηλή
περιεκτικότητα σε λιπαρά και υψηλή σε αντιοξειδωτική προστασία. Η
μείωση της πρόσληψης λιπαρών είναι ένα βασικό βήμα. Διατροφές
πλούσιες σε λιπαρά έχουν συσχετιστεί με την υψηλότερη συχνότητα
εμφάνισης παχυσαρκίας και καρκίνου του προστάτη.

2. Αυξήστε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, με ιδιαίτερη έμφαση
στα μαγειρεμένα προϊόντα τομάτας, τα οποία έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε λυκοπένιο.

3. Μειώστε την κατανάλωση γάλακτος, τυριού, παγωτού και αποφύγετε
την υψηλή πρόσληψη συμπληρωμάτων ασβεστίου. Μερικές μελέτες
δείχνουν πιθανότητες αυξημένου κινδύνου για προχωρημένο καρκίνο
του προστάτη σε περιπτώσεις υψηλής πρόσληψης ασβεστίου.

4. Καταναλώστε πράσινο τσάι. Είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που
φαίνεται να μπορεί να προσφέρει κάποια προστασία κατά του καρκίνου 
του προστάτη.

5. Μειώστε την κατανάλωση ποτών που περιέχουν υψηλές ποσότητες
αλκοόλ ή καφεΐνης, που μπορεί να ερεθίσουν τον προστάτη.
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Τι είναι το  Prosvent®?
Δρ. May: Το Prosvent® είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που σχεδιάστηκε για 
να χρησιμοποιήσει τα βοηθητικά οφέλη από πολλά συμπληρώματα διατροφής 
που έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας του προστάτη και 
στην υποστήριξη της λειτουργίας του ουροποιητικού. Το Prosvent® είναι ιδιόκτητη 
φόρμουλα που χρησιμοποιεί τέσσερα συμπληρωματικά φυτικά εκχυλίσματα και 
αρκετές σημαντικές  βιταμίνες και μέταλλα. Και το καλύτερο από όλα, τα πάντα 
συνδυάζονται σε μία κάψουλα μαλακής γέλης εύκολη στην κατάποση με το 
Bioperine® που συμβάλλει στην αύξηση της απορρόφησης. Αυτοί οι τέσσερις 
παράγοντες μπορεί να παράγουν πρόσθετα οφέλη για την ενίσχυση της 
λειτουργίας του προστάτη στους άνδρες.

Pygeum Africanum. Το Pygeum Africanum είναι ένα σημαντικό  
βότανο που βοηθάει για την προαγωγή και τη διατήρηση της καλής 
υγείας του προστάτη.

Saw Palmetto. Το Saw Palmetto περιέχει λίπη και ελεύθερα λιπαρά 
οξέα που ονομάζονται στερόλες. Τα κυριότερα είναι η βητασιτοστερόλη, 
η σιγμαστερόλη και η καμπεστερόλη. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να 
εμποδίσουν τη μετατροπή της τεστοστερόνης σε διϋδροτεστοστερόνη.

Τσουκνίδα. Η τσουκνίδα έχει μελετηθεί σε συνδυασμό με το
Saw Palmetto και φαίνεται να παράγει οφέλη παρεμποδίζοντας τη 
δέσμευση της ανδρικής ορμόνης, τεστοστερόνη στον ιστό του προστάτη.

Έλαιο από κολοκυθόσπορο. Το έλαιο από κολοκυθόσπορο περιέχει 
επιπλέον στερόλες με αποτελέσματα παρόμοια με το Saw Palmetto που 
συμβάλουν στην προώθηση της υγιούς λειτουργίας του ουροποιητικού. 
Το Prosvent ™ περιέχει επίσης ισχυρά θρεπτικά συστατικά που έχουν 
συμπεριληφθεί για την υποστήριξη ενός υγιούς προστάτη και την 
προαγωγή της υγείας των ανδρών εν γένει, παρέχοντας πολλά οφέλη 
ενός περιεκτικού συμπληρώματος διατροφής.

PROSVENT®

PROSVENT ™

1. Βιταμίνη D.  Το Prosvent® περιέχει επίσης  βιταμίνη D που
υποστηρίζει την υγεία του προστάτη.

2. Ψευδάργυρος. Ο ψευδάργυρος είναι ένα βασικό μέταλλο που
συμμετέχει σε πολλές βιοχημικές οδούς. Ο ψευδάργυρος μπορεί
επίσης να βοηθήσει στην καταστολή του ενζύμου που μετατρέπει την
τεστοστερόνη σε διυδροτεστοστερόνη. Ο ψευδάργυρος είναι ένα
σημαντικό συστατικό διατροφής της υγείας του προστάτη και
συμπεριλαμβάνεται στο Prosvent®.

3. Λυκοπένιο. Το λυκοπένιο είναι ένα καροτενοειδές, μια φυτική
χρωστική ουσία - αντιοξειδωτικό που βρίσκεται άφθονo στις ντομάτες
και στα προϊόντα ντομάτας. Με βάση τα οφέλη υγείας του λυκοπενίου
ως αντιοξειδωτικού, το λυκοπένιο συμπεριλαμβάνεται για την
ενίσχυση της υγείας του προστάτη. 

4. Β - σιτοστερόλη.  Η Β - σιτοστερόλη είναι μια φυτοστερόλη που
βρίσκεται στα φυτά που έχουν πολλές ευεργετικές  ιδιότητες
συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης στην υγεία του προστάτη.

Πόσες κάψουλες του Prosvent® πρέπει να πάρω;
Δρ. May: Συνιστώ να λαμβάνετε μία κάψουλα Prosvent® δύο φορές την ημέρα ως
διατροφικό συμπλήρωμα, κατά προτίμηση με γεύμα. Ή μπορείτε επίσης να ελέγξετε 
τη δόση με βάση τον ειδικό για την υγεία σας.

Υπάρχουν παρενέργειες σε κάποιο από τα συστατικά του Prosvent®;
Δρ. May: Σε πολλές μελέτες για αυτά τα φυτικά εκχυλίσματα που 
βασίζονται τα τρόφιμα, τις βιταμίνες και τα μέταλλα που βρίσκονται στο 
Prosvent®, λίγες - αν όχι καθόλου – παρενέργειες έχουν σημειωθεί.

Γιατί να μην πάω απλά σε ένα κατάστημα και να αγοράσω κάποια από αυτά τα 
τρόφιμα;
Δρ. May: Θα μπορούσατε, αλλά αγοράζοντας πολλαπλά, μεμονωμένα 
συμπληρώματα θα ήταν πολύ περισσότερο δαπανηρό και πολύ λιγότερο βολικό. 
Αυτή η βολική, ιδιόκτητη "all-in-one" φόρμουλα παρέχει όλα όσα χρειάζεστε στις 
κατάλληλες ποσότητες και σε μια μορφή που θα βρείτε εύκολη και οικονομική. Αυτές 
οι κάψουλες μαλακής γέλης είναι εύκολο να καταποθούν και έχουν σχεδιαστεί για να 
απορροφώνται γρήγορα για καλύτερα αποτελέσματα. Επιπλέον, η φόρμουλα 
Prosvent® χρησιμοποιεί τα καλύτερα διαθέσιμα υλικά. Πιστοποιούμε ότι είναι καθαρά 
και ότι περιλαμβάνονται στις βέλτιστες ποσότητες.
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Πόσο γρήγορα θα δούμε αποτελέσματα;
Δρ. May: Πολλοί άντρες παρατηρούν βελτίωση της ποιότητας ζωής τους κατά 
τις πρώτες 30 ημέρες ή νωρίτερα, και σίγουρα θα πρέπει να περιμένετε να δείτε 
οφέλη μέσα στις πρώτες 60 ημέρες.

Θα βελτιωθεί η σεξουαλική ζωή;
Δρ. May: Η υποστήριξη της καλής υγείας του προστάτη μπορεί επίσης να 
ωφελήσει τη σεξουαλική υγεία ενός ανθρώπου.
Είναι ποτέ αργά;
Δρ. May: Όχι, δεν είναι ποτέ αργά. Ωστόσο, όσο πιο νωρίς αρχίζετε να 
ασχολείστε με την υγεία του προστάτη, τόσο πιο γρήγορα μπορείτε να αρχίσετε 
να βελτιώνετε την ποιότητα της ζωής σας!

Πώς μπορώ να συνεχίσω να διασφαλίζω καλή υγεία του προστάτη;
Δρ. May: Το να νιώθεις καλύτερα και να έχεις αυτοπεποίθηση είναι αποτέλεσμα 
της διατήρησης της καλής υγείας του προστάτη. Και η συνεχιζόμενη χρήση ενός 
περιεκτικού συμπληρώματος διατροφής σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση των 
βασικών αλλαγών στον τρόπο ζωής είναι πολύ σημαντικές για τη διατήρηση της 
βελτίωσης του προστάτη. Συνεπώς, συνεχίστε να λαμβάνετε αυτήν την αγωγή 
τακτικά και επίσης προσπαθήστε να ενσωματώσετε τις αλλαγές που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως στον τρόπο ζωής σας.

Είμαι πολύ χαρούμενος που είστε τόσο προνοητικοί στη λήψη
των πρώτων βημάτων για τη βελτίωση της υγείας του προστάτη και 
για ευεξία. Το Prosvent® είναι ένα εξελιγμένο και ολοκληρωμένο 
διατροφικό συμπλήρωμα που παρέχει φυτική υποστήριξη για τη 
διατήρηση της υγειούς λειτουργίας του προστάτη, βιταμίνες και 
μέταλλα βάσει των καλύτερων σημερινών επιδημιολογικών και
διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων σχετικά με την υγεία του 
προστάτη. Εμπρός λοιπόν για καλή υγεία! 

Με εκτίμηση,
Δρ. Larry May
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Το Prosvent® σας προσφέρει επίσης μία Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων 30 

ημερών, εάν δεν είστε τελείως ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματά σας. Εσείς 

απλώς επιστρέφετε τις αχρησιμοποίητες κάψουλες του προϊόντος μέσα σε 30 

μέρες. 

www.prosvent.com
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Σηµειώσεις:
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