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Doppelherz Aktiv-Meno 30 tabletek menopauza
 

cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent QUISSER

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Menopauza

Opis produktu
 

Wskazania

Doppelherz Aktiv-Meno jest przeznaczony dla kobiet, które dostrzegają u siebie pierwsze objawy menopauzy. Do najbardziej
rozpoznawanych oznak przekwitania należą:

uderzenia gorąca,
nagłe zmiany nastroju, rozdrażnienie i nerwowość,
zwiększona tendencja do tycia,
nadmierne pocenie,
ciągłe zmęczenie,
kłopoty z koncentracją i zapamiętywaniem,
osłabienie kości.

Menopauza rozpoczyna się zazwyczaj w wieku ok. 48–50 lat. Przyczyną powstawania wspomnianych objawów jest zmniejszenie przez
kobiecy organizm produkcji hormonów estrogenu i progesteronu. Jako że klimakterium nie jest chorobą, leki na menopauzę mają za
zadanie jedynie zmniejszenie związanego z nią dyskomfortu.

Działanie

Izoflawony sojowe + wapń + wit. D: łagodzą objawy menopauzy, wzmacniają kości, korzystnie wpływają na poziom cholesterolu.

Skład

Składniki, 1 tabletka, % RWS*
Koncentrat sojowy,w tym:izoflawony sojowe:, 125 mg 50 mg, ---  ---
Wapń, 500 mg, 63%
Witamina D, 5 µg, 100%
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 Tiamina (witamina B1), 1,4 mg, 127%
Ryboflawina (witamina B2), 1,6 mg, 114%
Witamina B6, 2 mg, 143%
Witamina B12, 3 µg, 120%
Biotyna, 150 µg, 300%
Kwas foliowy (witamina B9), 400 µg, 200%

Węglan wapnia,koncentrat sojowy z izoflawonami, skrobia ryżowa, dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), celuloza
sproszkowana (wypełniacz), hydroksypropylometyloceluloza (składnik stosowany na powierzchnię), mono– i diglicerydy kwasów
tłuszczowych (emulgator), stearynian wapnia (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek tytanu (barwnik), szelak i talk (substancje do
stosowania na powierzchnię), cyjanokobalamina (wit. B12), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), olej z oliwek, cholekalciferol (wit. D3),
monoazotan tiaminy (wit. B1), ryboflawina (wit. B2), tlenki i wodorotlenki żelaza (barwniki), polisorbat 80 (emulgator), kwas foliowy,
biotyna.

Wartość energetyczna 1 tabletki: 0,9 kcal / 3,8 kJ. Masa 1 tabletki: 1,7 g.

Dawkowanie

Zażywać 1 tabletkę dziennie po posiłku popijając wystarczającą ilością płynu. Tabletkę można dzielić. Dla uzyskania odpowiedniego
efektu zaleca się co najmniej 2 miesięczne stosowanie.

W przypadku stwierdzonych niedoborów jodu w organizmie skonsultować się z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej porcji
dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane w zastępstwie (jako substytut) zróżnicowanej diety. Zaleca się stosowanie
zrównoważonej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci, w temperaturze do 25oC.

Uwagi do stosowania

Informacja dla chorych na cukrzycę: 1 tabletka odpowiada 0,01 ww (wymiennika węglowodanowego).

Zawartość 30 tabletek

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER

Pozwolenie: GIS 02/05
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