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DUO-FEM, 28 tabletek na dzień i 28 tabletek na noc
 

cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent NATUR PRODUKT PHARMA

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie łagodzenie dolegliwości okresu przekwitania

Opis produktu
 

DUO-FEM - działanie:

składniki aktywne pomagają łagodzić objawy menopauzy, tj. uderzenia gorąca, zmiany nastroju, pomagają w utrzymaniu zdrowych
kości, wpływają na wygląd skóry, działają kojąco i wspomagają prawidłowy sen, wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego, pomagają kontrolować wagę i poziom glukozy

DUO-FEM - skład:

tabletki na dzień: ekstrakt z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, tlenek
magnezu, cytrynian cynku, kwas L-askorbinowy (witamina C), otoczka (substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i
hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, barwnik: E171), cholekalcyferol (witamina D), chlorek chromu, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); tabletki na noc: ekstrakt z
czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna , ekstrakt z melisy (Melissa officinalis
L.), octan DL-alfa tokoferylu (witamina E), cytrynian cynku, kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z szyszek chmielu (Humulus
lupulus L.), otoczka (substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza, substancja wiążąca:
glicerol, barwniki: E171,E120 i E132, substancja glazurująca: szelak), cholekalcyferol (witamina D), substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych
1 tabletka na dzień zawiera: 250 mg ekstraktu z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.), standaryzowanego na zawartość 8%
izoflawonów; witamina D3 25 µg (500% RWS), witamina B6 2 mg (143% RWS), witamina C 20 mg (25% RWS), chrom 50 µg (125% RWS),
cynk 7,5 mg (75% RWS), magnez 57 mg (15% RWS)
1 tabletka na noc zawiera: 250 mg ekstraktu z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.), standaryzowanego na zawartość 8%
izoflawonów; 50 mg ekstraktu z melisy (Lamiaceae Melissa officinalis L.), 15 mg ekstraktu z szyszek chmielu (Humulus lupulus L.),
witamina D3 25 µg (500% RWS), witamina E 15 mg α-TE (125% RWS), witamina C 20 mg (25% RWS), cynk 7,5 mg (75% RWS)

DUO-FEM - dawkowanie:

1 tabletkę na dzień rano i 1 tabletkę na noc wieczorem popić wodą

DUO-FEM - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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