
 
Informace pro použití, čtěte pozorně! 

 

ProVens tbl. 
 

 
Doplněk stravy s obsahem extraktu z kůry borovice Pinus pinaster, zeleného čaje a 
borůvkového extraktu. 
 

Péče o zdraví je naší povinností. 
Být zdravý je asi největším přáním nás všech. Neexistuje žádný univerzální návod na 
péči o zdraví. Existují však hlavní zásady zdravého životního stylu, kterými stav 
našeho zdraví můžeme ovlivnit. Mezi tyto zásady určitě patří pestrá a vyvážená 
strava obsahující dostatečné množství živin jako jsou antioxidanty. 
 
Jak ProVens působí? 
ProVens obsahuje směs rostlinných extraktů: extrakt z kůry borovice, extrakt ze 
zeleného čaje a borůvkový extrakt. Hlavními složkami těchto extraktů jsou 
bioflavonoidy, polyfenoly-katechiny (zelený čaj) a antokyany (borůvkový extrakt). 
Tato směs látek patří do skupiny antioxidantů.  
 
Pro koho je přípravek ProVens vhodný? 
Pro všechny, kteří potřebují zvýšit hladinu antioxidantů v těle.  
 
Jak se ProVens užívá? 
Dospělým se doporučuje 1 – 2 tablety denně s jídlem nebo po jídle, nejlépe 
v průběhu dne.  
 
Složení/ 1 tableta:  
Objemové plnivo: rýžový škrob, mikrokrystalická celulóza, standardizovaný 80%-ní 
extrakt ze zeleného čaje, standardizovaný 95%-ní extrakt z kůry borovice, želírující 
látka: sodná sůl karboxymetylcelulózy, standardizovaný 25%-ní extrakt z 
borůvkových plodů, protihrudkující látky: trikřemičitan hořečnatý, mastek, stearan 
hořečnatý rostlinného původu. 
 
 

 Hmotnost/ 
1 tableta 

Hmotnost/ 
2 tablety 

RVH* 

Polyfenoly ze 
zeleného čaje 

 
100 mg 

 
200 mg 

 
Neurčeno 

Proantokyany 
z kůry borovice 

 
50 mg 

 
100 mg 

 
Neurčeno 

Antokyany  
z borůvkových 

plodů 

 
3 mg 

 
6 mg 

 
Neurčeno 

RVH* - referenční výživová hodnota 
 
 



Balení:  
10 tablet, hmotnost obsahu 6 g 
30 tablet, hmotnost obsahu 18 g 
60 tablet, hmotnost obsahu 36 g 
 
Upozornění:  
Doplněk stravy není určen jako náhrada pestré a vyvážené stravy. 
Doporučená denní dávka se nesmí překročit. 
Přípravek se nedoporučuje podávat večer, protože působí stimulačně. 
Přípravek neobsahuje sacharózu ani mléčný cukr, proto jej mohou užívat i diabetici. 
Uchovávat mimo dosah a dohled malých dětí. 
Uchovávejte při teplotě 10-25̊ C v dobře uzavřeném obalu. 
Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním světlem. 
 
Minimální trvanlivost: je vyznačena na boku krabičky vnějšího obalu. 
 
Výrobce: UNIMED PHARMA®, spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, 
Slovenská republika. 
 


