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Femitonina menopauza przekwitanie 30 tabletek
 

cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie kobieta

Opis produktu
 

Działanie:

Menopauza jest naturalnym okresem w życiu każdej kobiety. Jest związana z fizjologicznym wygasaniem czynności jajników, czego
następstwem są zmiany hormonalne odpowiedzialne za wystąpienie różnych objawów. Niepokój, uderzenia gorąca oraz drażliwość to
podstawowe objawy menopauzy. Ponadto, o czym nie wszyscy wiedzą, w organizmie kobiety może dochodzić do fizjologicznych zmian
zawartości melatoniny, tzw. melatoninopauzy, która skutkować może utrudnionym zasypianiem.

Femitonina, wychodząc na przeciw potrzebom kobiet w okresie menopauzy, zmagającym się na co dzień z jej objawami, dzięki
zawartym w niej składnikom łagodzi symptomy menopauzy, wspierając utrzymanie spokojnego snu (wyciąg z szyszek chmielu) i
łagodząc objawy menopauzy w ciągu dnia (wyciąg z czerwonej koniczyny).

Skład:

Połączenie izoflawonów z wyciągu z czerwonej koniczyny i soi oraz melatoniny.

wyciąg z czerwonej koniczyny (zawierający izoflawony)

Pomaga w utrzymaniu spokoju w okresie menopauzy, wspiera radzenie sobie z objawami związanymi z menopauzą, takimi jak
uderzenia gorąca, pocenie się, niepokój i drażliwość.

Melatonina

Pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie.

System noc i dzień

Produkt został zaprojektowany tak, aby jego składniki wspierały organizm zarówno w dzień jak i w nocy.

W DZIEŃ:
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 Zawarty w suplemencie diety Femitonina wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi objawy związane z menopauzą, takie jak: uderzenia
gorąca, pocenie się, niepokój i drażliwość.

W NOCY:

Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu.

Tylko 1 tabletka zawiera maksymalną dawkę izoflawonów pochodzących z 2 źródeł: wyciąg z nasion soi i wyciąg z czerwonej koniczyny
oraz melatoninę. Dodatkowo w składzie znajduje się wyciąg z szyszek chmielu.

Stosowanie:

Suplement przyjmuje się doustnie. 1 tabletkę raz na dobę

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Należy również pamiętać, że suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
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