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Problemas na Próstata, pensando como tratar?
Leia isto antes de tomar uma atitude.
Evite a cirurgia, evite ficar impotente, evite ficar incontinente (ter de usar fraldas o resto da vida, já pensou?), evite
até mesmo ter uma morte prematura.

Pior ainda, se toma medicamentos para a Pressão Alta, para o Colesterol, Diabetes,
Diuréticos, Calmantes, Anti-histamínicos, a sua Próstata pode estar a ficar
danificada por causa deles!
Pior ainda se come muitas gorduras, carnes vermelhas, se não faz exercício físico, se tem peso a mais, se bebe mais
do que 2 cafés por dia, se bebe álcool com freqüência e seu fuma.
Proteja-se, antes que seja tarde de mais. Leia o que vem a seguir e saiba como pode começar já a fazer, de modo a
proteger a sua Próstata e evitar graves problemas de saúde no seu aparelho sexual e reprodutor. Por exemplo, sabia
que os remédios de farmácia para a próstata não resolvem o problema e são “castradores químicos”?
Prezado leitor
Escrevo-lhe esta carta porque acho importante partilhar consigo o que todo homem de saber para evitar problemas de saúde na Próstata.
Comece por saber como pode estar, neste momento, a sua Próstata. Poderá estar aumentada ou não? A resposta é fácil; faça como eu,
responda a estas perguntas do teste que vêm a seguir. Faça este simples teste agora! Ele pode ajudar muito.

Possível Avaliação Provisória dos Sintomas do Aumento da Próstata
DURANTE O MÊS PASSADO, VOCÊ:
1. Teve a sensação de não esvaziar completamente a bexiga depois de urinar?
2. Teve de urinar em menos de 2 em 2 horas?
3. Acha que pára e recomeça a urinar novamente, várias vezes?
4. Teve dificuldade em reter a vontade de urinar?
5. Teve fraco fluxo ao urinar?
6. Teve de fazer esforço para começar a urinar?
7. Teve de se levantar para urinar, desde que o fez ao deitar?
8. Teve Dor ou ardor ao urinar?
9. Teve Desempenho sexual fraco e/ou doloroso?
10. Teve Ereção fraca ou impotência ocasional?

 SIM  NÃO
 SIM  NÃO
 SIM  NÃO
 SIM  NÃO
 SIM  NÃO
 SIM  NÃO
 SIM  NÃO
 SIM  NÃO
 SIM  NÃO
 SIM  NÃO

Quais foram as suas respostas?

 Se respondeu a todas as perguntas “NÃO”, então deve significar que a sua Próstata está bem.
 Se respondeu uma a duas perguntas “SIM” - significa que você pode sofrer de leves sintomas de Hiperplasia
(aumento) Benigna da Próstata ;
 Se respondeu a 3 ou 4 perguntas “SIM” - pode significar está com uma Hiperplasia da Próstata moderada;
 Se respondeu a 5 ou a todas as perguntas “SIM” - pode significar que tem uma severa Hiperplasia da Próstata.
A próstata é uma glândula do tamanho e forma de castanha que, no homem, envolve a primeira secção da uretra. Situa-se por debaixo da bexiga e
adiante do reto. Tem um papel muito importante no sistema reprodutor masculino. A virilidade masculina depende bastante deste órgão.
Por exemplo, se tem entre 40 e 59 anos, pode ficar chocado ao saber que perto de 60% dos homens nesta idade, podem sofrer da Hiperplasia Benigna da
Próstata (conhecido como o comum aumento da Próstata). A percentagem aumenta dramaticamente depois dos 59 anos. No entanto, mesmo os homens
com menos de 40 anos não estão dispensado dos cuidados a ter para evitar a hiperplasia da Próstata, sendo sempre A PREVENÇÃO o melhor remédio.
Pior ainda, se já tem algum problema na próstata, é normalmente uma questão de tempo até você ficar sexualmente impotente. Muitos homens atualmente brincam à “roleta
russa” pois, infelizmente, a maior parte deles desconhecem os problemas neste órgão, até ao dia em que o desconforto e os primeiros sintomas começam a atacá-los.
Só nos Estados Unidos da América, 400.000 americanos são sujeitos à cirurgia, anualmente. E as percentagens são assustadoras: 2% morrem, 8% têm de ser novamente
hospitalizados dentro de três meses após a cirurgia devido a complicações, 5% fica impotente e, 20% terão de repetir a operação! (a)
Outros tratamentos, os convencionais, podem trazer riscos e efeitos secundários indesejáveis.
As mortes causadas pela doença cancerígena da Próstata estão a aumentar! Frequentemente designado como o “assassino silencioso do homem”, o cancer da Próstata pode
atacar homens de todas as classes sociais.

Eis as Boas Notícias: Isto NÃO tem de acontecer necessariamente com Você!

Você não tem de viver a pensar nestes fatores preocupantes que descrevemos nesta carta. Mas não espere até ter que tomar uma atitude que mudará drasticamente a
qualidade da sua vida. Vamos informá-lo, de novo, à cerca da opção SEGURA e INOFENSIVA de manter a sua Próstata saudável.
Chama-se SSP3-FORTE, o suporte nutricional para poder ajudar ao bom funcionamento da Próstata. Não contém Açúcar, Amido ou Levedura. Este produto é um
complemento alimentar Natural, Eficaz e Seguro, não tem os riscos dos efeitos secundários e não requer prescrição médica, porque não contém drogas químicas.
Anteriormente dissemos-lhe que deveria ler isto antes que seja tarde demais. Não é uma táctica para assustá-lo. É um simples fato que quanto mais esperar, mais difícil será
de corrigir . A PREVENÇÃO é tudo!
Felizmente, há modos naturais e preventivos que você pode ter de modo a manter a sua Próstata saudável, sem os riscos dos fármacos ou das cirurgias. Sabemos que, SSP3FORTE, é a maneira natural de poder ajudar a tratar e a prevenir problemas de saúde na sua Próstata. Queremos que tenha uma próstata saudável.

No entender de muitos utilizadores, SSP3-FORTE tem demonstrado (ao longo dos anos) ser o melhor
produto Natural para manter saudável a sua Próstata.
Tome diariamente SSP3-FORTE, este produto com ingredientes de origem Natural, foi formulado usando todos os conhecimentos mais avançados no tratamento e proteção
da sua Próstata de um modo Natural, que você precisa. SSP3 FORTE é fabricado em Laboratório Europeu CERTIFICADO com ISO 9001

SSP3-FORTE, é o suporte nutricional mais avançado para a Próstata. Todos estes ingredientes naturais ( sem conservantes, sem amidos, sem sintéticos,
sem açúcar, sem sal,, sem aditivos artificiais, cores ou sabores) desta fórmula, atuam ou ajudam a atuar Positivamente sobre a Próstata. Portanto, por
analogia, SSP3-Forte é um produto SUPERIOR para ajudar a sua Próstata. Examine você mesmo:

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Ingrediente I,é rico em Beta-Sitosterol, que impede a conversão da Testosterona em Diidrotestosterona (DHT), diminuindo
assim as causas do aumento da próstata.
Ingrediente II , reforça eficácia do Ingrediente I, porque também contém Beta-Sitosterol. Mais, estudos recentes demonstraram
tem um efeito antiestrogênico, o que é benéfico, pois sabe-se que o estrogênio contribui para os problemas da Próstata ao inibir a
eliminação do DHT.
Ingrediente III, outra planta medicinal muito utilizada pelos antigos no tratamento dos males da próstata, rins e bexiga. Ajuda na
melhoria do jacto urinário.
Ingrediente IV, é uma das vitaminas mais importantes para a saúde e bem-estar do aparelho reprodutor masculino, do qual a
próstata faz parte.
Ingrediente V, um Mineral que é elemento essencial a muitas funções do organismo humano, sendo que uma das mais
importantes é a de promover o bom funcionamento da próstata e do sistema reprodutor masculino. Ajuda a reduzir o tamanho
porque está relacionado com a diminuição da produção da DHT. Tem ainda um efeito anti-bacteriano, ajudando a evitar as
infecções urinárias.
Ingrediente VI, que faz a grande diferença nesta formula em relação a outros produto fracos no mercado e que podemos revelar:
é o Licopeno, um potente antioxidante (eliminador de radicais livres) que ajuda á prevenção da doença cancerígena da próstata.

Proteja-se! Acredite, você não precisa de correr o risco de ser operado á próstata nos casos de HBP. As probabilidades de ficar Impotente
são altas, entre muitas outras conseqüências. Pode ainda ter de ficar a usar fraldas para o resto da sua vida, porque a probabilidade de ficar
incontinente também é alta. Isto é uma maneira horrível de se viver – impotente e usando fraldas, já pensou?
SSP3-FORTE, deve-se tomar 2 cápsulas por dia, 1 com o almoço e outra com o jantar, a meio da refeição. Se a sua próstata estiver
com mais de 40g, deve tomar 3 cápsulas /dia, uma a meio de cada refeição. Embalagens de 60 cáps. Tolerado pelos diabéticos

A proteção da Virilidade é preocupação Máxima de todos os homens. A próstata aumentada (HBP) é um problema
crônico. Use o SSP3-FORTE, ele ajudará a sua próstata a estar sempre saudável!
Atenciosamente

Dpt de informação
PS- Há uns tempos atrás comprou o SSP3-Forte. Foi uma decisão acertada da sua parte. Para manter a sua próstata
em boa forma, não deve deixar de tomá-lo. Mais de 40.000 homens que tomaram o SSP3 FORTE, não podem estar
enganados. Siga o exemplo. Cada embalagem contém a dose para 30 dias. Aconselhamos que se tome durante 3 a 6 meses, para que
haja tempo necessário a que todos os ingredientes da formula atuem em si, pois os produtos naturais só atuam gradualmente, com tempo.
Na verdade, se puder, deveria tomar o SSP3-FORTE sempre, para que a sua Próstata esteja em Segurança o resto da sua vida Esta carta
não se destina a diagnosticar ou a prescrever e sim, a informar. Em caso de dúvidas consulte o seu médico.
a) Estatísticas nos Estados Unidos. No Brasil e em Portugal as estatísticas de mortes também são altas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

ORDEM DE ENCOMENDA para leptix@gmail.com
Sim! Por favor, enviem-me a seguinte encomenda de SSP3-FORTE de 60 cápsulas, mais despesas de envio
(frete):
 1 unidade de SSP3-FORTE de 60 cápsulas (dose para 1 mês) no valor unitário de 120,00R +30,00R$ do frete
 Melhor Opção poupa 15%:3 embalagens por 306,00 R$ (dose de 3 meses) mais o frete de 30,00R$.
(Para efetuar o pagamento, enviar este cupon para o email em baixo. Responderemos com os dados bancários)
Nome: ______________________________________________________________Data Nasc.: __/ ___/_____
Endereço: ___________________________________________________________________________________
Localidade: _______________ CEP: _____________ País:_____________ Tel./Celular: _________________
Enviar para o Distribuidor dos países de Língua Portuguesa: NaturalFarma/ EL - Av. Miguel Bombarda,
AP-91, 2781-999 Portugal.
Email: leptix@gmail.com Telefone: (+351) 969 658 376
Também pode fazer o pedido no Site: www.ssp3fort e.com
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