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Duo-Fem, łagodzi objawy menopauzy, na dzień i na noc,
28+28 tabletek
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

N.P. Zdrovit

Opis produktu
 

Duo-Fem  - 28 tabletek na dzień + 28 tabletek na noc
ŁAGODZI UCIĄŻLIWE OBJAWY MENOPAUZY

Kompleksowe połączenie składników aktywnych o potwierdzonej skuteczności w łagodzeniu uciążliwych objawów związanych z
okresem menopauzy. Zawiera system dzień/noc. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Właściwości składników:

Czerwona koniczyna i szyszki chmielu - pomagają w łagodzeniu objawów menopauzy: uderzeń gorąca, niepokoju, drażliwości,
pocenia.
Szyszki chmielu i melisa - wspomagają sen.
Magnez, witamina B6 i witamina C - wspomagają układ nerwowy. Dodatkowo witamina B6 wpływa na regulację hormonalną.
Magnez, cynk, witamina D i witamina C - wspierają zdrowe kości.
Chrom - wspomaga metabolizm makroskładników i wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy w organizmie.
Witamina D i cynk - wspierają układ odpornościowy.
Cynk i witamina C - wspomagają zdrową skórę i układ odpornościowy.
Witamina E - wspierają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Składnik zawarte w 1 tabletka na dzień, %RWS*:

Ekstrakt z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.), standaryzowany na zawartość 8% izoflawonów - 250 mg, -
Witamina D - 25 µg, 500%
Witamina B6 - 2 mg, 143%
Witamina C - 20 mg, 25%
Chrom - 50 µg, 125%
Cynk - 7,5 mg, 75%
Magnez - 57 mg, 15%
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* RWS - referencyjna wartość spożycia

Składnik zawarte w 1 tabletka na noc, %RWS*:

Ekstrakt z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.), standaryzowany na zawartość 8% izoflawonów - 250 mg, -
Ekstrakt z melisy (Lamiaceae Melissa officinalis L.) - 50 mg, -
Ekstrakt z szyszek chmielu (Humulus lupulus L.) - 15 mg, -
Witamina D - 25 µg, 500%
Witamina E - 15 mg, 125%
Witamina C - 20 mg, 25%
Cynk - 7,5 mg, 75%

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Stosowanie:

Dorośli: 1 tabletka na dzień rano i 1 tabletka na noc wieczorem. Popić wodą.

Skład:

Tabletka 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 (III), substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny.

Tabletka 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 mikrokrystaliczna, substancja wiążąca: glicerol, barwniki: E171, E120 i 132), cholekalcyferol (witamina D), substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Ważne:

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana
dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią.

Masa netto - 61,6 g

Producent: Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
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