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Climanette 60 szt menopauza kobieta spokój komfort
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent Synoptis

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Menopauza

Opis produktu
 

Spokojny i komfortowy przebieg menopauzy (chmiel, koniczyna)

Opakowanie

60 szt. tabletek powlekanych / Suplement diety

Dawkowanie

1-2 tabletki / dzień

Składniki

W 1 tabletce:

62.5 mg wyciągu z koniczyny

60 mg wyciągu z chmielu

40 mg wyciągu z melisy

25 mg wyciągu z winogron

400 mg wapnia

25 μg witaminy D

5 mg kwasu hialuronowego
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200 μg kwasu foliowego (folianów)

Działanie

Składniki preparatu wpływają korzystnie na:

spokojny i komfortowy przebieg menopauzy (chmiel, koniczyna)

łagodzenie objawów menopauzy, takich jak uderzenia gorąca, pocenie się, napięcie i nadmierna nerwowość (chmiel, koniczyna)

wyciszenie i odprężenie organizmu (melisa)

kontrolę wagi ciała oraz cellulitu (winogrona)

utrzymanie zdrowych kości (wapń, witamina D, winogrona)

zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (foliany)

wspomaganie odprężenia i zdrowego snu (chmiel)

utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych (foliany)

Dobry wybór

Skład oparty o wyciąg z czerwonej koniczyny, łagodzącej objawy menopauzy (uderzenia gorąca, pocenie się, nerwowość itp.)

Nie zawiera soi

Dodatek kwasu hialuronowego i wyciągu z winogron

Ekonomiczne opakowanie – na 1 miesiąc stosowania

Czy wiesz, że…

Czerwona koniczyna oraz chmiel to rośliny występujące naturalnie w Polsce, wpływające na spokojny i komfortowy przebieg menopauzy
oraz łagodzenie jej objawów, takich jak uderzenia gorąca, pocenie się, napięcie i nadmierna nerwowość.

Czytaj więcej

W czasach średniowiecznych chrześcijanie dostrzegali w koniczynie symbol Trójcy Świętej. Na wsiach do kościołów przynoszono
wianuszek z koniczyny w podzięce za stworzenie roślin zielnych. Wierzono, że taki wianek zabrany na targ przyniesie szczęście w
handlu. W VIII w. roślinę zaczęto uprawiać na paszę dla zwierząt. Niegdyś koniczyna popularna była w kuchni. Ze świeżych łodyg i liści
przyrządzano sałatki, a wysuszone i rozdrobnione główki kwiatów służyły do zaprawiania zup.

Pierwsze wzmianki o chmielu pochodzą z V w. p.n.e. z Babilonii, gdzie zaczęto wykorzystywać go do produkcji piwa. Roślinie
przypisywano także moc magiczną i miłosną. Była tematem weselnych pieśni ludowych i towarzyszyła oczepinom panny młodej.
Obecnie szyszki chmielu są wykorzystywane do produkcji piwa.

Wielgosz T. i wsp., Zioła z apteki natury, Publicat, 2008, s. 51, 82.
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