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Falvit Estro+, 60 tabl witaminy kobieta żelazo
 

cena: 37,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 sztuk

Postać Tabletki

Producent UNIWER

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Wystarczy 1 tabletka dziennie, 1 opakowanie wystarcza na 2 miesiące stosowania.

Wskazania

Do stosowania w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy, składniki mineralne i fitoestrogeny u kobiet w okresie
menopauzy.

Działanie

Falvit estro+ to suplement diety dla kobiet w okresie menopauzy, który dostarcza najważniejszych witamin i składników mineralnych,
wspierającychzdrowie i piękny wygląd. Dodatkowo wzbogacony został o fitoestrogeny, czyli naturalne związki roślinne.

Falvit estro+ zawiera 13 witamin i 10 składników mineralnych, w tym m.in.:

Jod, cynk i niacynę, które pomagają zachować zdrową skórę.

Cynk i selen, które wpływają na zachowanie zdrowych włosów i paznokci.

Miedź, która pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów i skóry.

Żelazo i witaminy z grupy B, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Jod i selen, które pomagają w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.

Wapń, magnez i witaminę D, które przyczyniają się do utrzymania zdrowych kości i zębów.
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 Dodatkowym składnikiem tabletek Falvit estro+ są fitoestrogeny z szyszek chmielu, które łagodzą objawy menopauzy, takie jak:

uderzenia gorąca,

pocenie się,

niepokój,

drażliwość.

Zalecana do spożycia dzienna porcja1 tabletka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

Skład

Jedna tabletka Falvit estro+ zawiera:

Składnik

Ilość

% RWS*

Witamina C - 80 mg - 100 %

Niacyna - 16 mg NE - 100%

Witamina E - 12 mg α-TE* - 100 %

Kwas pantotenowy - 6 mg - 100%

Witamina B6 - 1,4 mg - 100 %

Witamina B2 - 1,4 mg - 100%

Witamina B1 -1,1 mg - 100%

Witamina A - 700 µg RE - 87,5%

Kwas foliowy - 200 µg - 100%

Biotyna - 30 µg - 60%

Witamina K - 30 µg - 40%

Witamina D - 5 µg - 100%

Witamina B12 - 2,5 µg - 100%

Wapń - 200 mg  - 25%

Magnez - 56,25 mg - 15%

Żelazo - 7 mg - 50%

Cynk - 5 mg - 50%

Mangan - 1,0 mg - 50%

Miedź - 0,5 mg - 50%
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Jod - 150 µg - 100%

Selen - 55 µg - 100%

Chrom - 25 µg - 62,5%

Molibden - 25 µg - 50%

Wyciąg z szyszek chmielu Humulus lupulus L.

standaryzowany na zawartość 8-prenylnaringeniny (0,15-0,25%)

15 mg - 23-37 µg - 8-prenylnaringeniny  - (8-PN)

* RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

 NE - ekwiwalentu niacyny * α-TE - ekwiwalentu alfa-tokoferolu  RE - ekwiwalentu retinolu * RWS nie zostało ustalone

Składniki: Węglan wapnia (wapń); substancja wypełniająca: celuloza; kwas L-askorbinowy (witamina C); tlenek magnezu (magnez);
substancja wiążąca: poliwinylopirolidon; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwzbrylająca: kwasy
tłuszczowe; amid kwasu nikotynowego (niacyna); wyciąg z szyszek chmielu (Extractum Humulus lupulus L.); octan DL-alfa tokoferylu
(witamina E); substancja glazurująca: talk; substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; fumaran żelaza
(II) (żelazo); barwnik: dwutlenek tytanu; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); tlenek cynku (cynk); substancja glazurująca: glicerol;
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); ryboflawina; monoazotan tiaminy (tiamina); beta-karoten (witamina A); siarczan manganu
(mangan); octan retinylu (witamina A); glukonian miedzi (II) (miedź); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); jodek potasu (jod);
barwniki: kwas karminowy, tlenki i wodorotlenki żelaza; selenian (IV) sodu (selen); D-biotyna (biotyna); filochinon (witamina K); chlorek
chromu (III) (chrom); molibdenian (VI) sodu (molibden); cholekalcyferol (witamina D); cyjanokobalamina (witamina B12).

Uwagi do stosowania

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zawartość60 tabletek powlekanych

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: JELFA
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