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Duo-FeM, 28 tabletek powlekanych na dzień i 28 tabletek
powlekanych na noc menopauza
 

cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 56 tabletek

Postać Tabletki

Producent Natur

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie kobieta

Opis produktu
 

Działanie

Tabletki na dzień:

Koniczyna czerwona pomaga łagodzić objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, pocenie, niepokój i drażliwość. Magnez, witamina
B i witamina C wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych.
Ponadto witamina B przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Magnez, cynk, witamina D, witamina C – wpływają na
utrzymanie zdrowych kości. Chrom – przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz
prawidłowego poziomu glukozy w organizmie. Witamina D i cynk – pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

Tabletki na noc:

Koniczyna czerwona oraz szyszki chmielu pomagają łagodzić objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, pocenie, niepokój i
drażliwość. Szyszki chmielu oraz melisa działają kojąco i wspomagają prawidłowy sen. Cynk i witamina C przyczyniają się do
zachowania zdrowej skóry oraz wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Witamina E wspomaga ochronę
komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Tabletki na dzień:

1 tabletka rano. Popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Tabletki na noc:
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1 tabletka wieczorem. Popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład

Tabletki na dzień:

Substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.), tlenek magnezu, kwas L-askorbinowy
(witamina C), cytrynian cynku, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6), chlorek chromu (III), cholekalcyferol (witamina D), otoczka (substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i
hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, barwnik: E171).

1 tabletka zawiera 100 mg ekstraktu z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.).

Zawartość składników odżywczych w 1 tabletce (550 mg):

Witamina D3: 25 µg (500%)*
Witamina B6: 2 mg (143%)*μ
Witamina C: 80 mg (100%)*
Chrom: 50 µg (125%)*
Cynk: 7,5 mg (75%)*
Magnez: 57 mg (15%)*

*-% referencyjnej wartości spożycia

Tabletki na noc:

Substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.), ekstrakt z melisy (Melissa officinalis L.),
kwas L-askorbinowy (witamina C), sproszkowane szyszki chmielu (Humulus lupulus L.), cytrynian cynku, octan DL-alfa tokoferylu
(witamina E), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cholekalcyferol (witamina D3), otoczka (substancja
zageszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza, substancja wiążąca: gliceryna, barwniki: E171, E120 i
E132).

1 tabletka zawiera 100 mg ekstraktu z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.), 100 mg ekstraktu z melisy (Melissa officinalis L.), 50
mg sproszkowanych szyszek chmielu (Humulus lupulus L.).

Zawartość składników odżywczych w 1 tabletce (550 mg):

Witamina D3: 25 g (500%)*
Witamina E: 15 mg α-TE (125%)*
Witamina C: 80 mg (100%)*
Cynk: 7,5 mg (75%)*

*-% referencyjnej wartości spożycia

α-TE – ekwiwalentu alfa-tokoferolu

Uwagi do stosowania

Przechowywanie: przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii na spodzie opakowania. Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zawartość28 tabletek powlekanych na dzień i 28 tabletek powlekanych na noc.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NATUR PRODUKT PHARMA
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