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Femitonina, łagodzi objawy menopauzy, koniczyna czerwona,
30 tabletek
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Aflofarm

Opis produktu
 

FEMITONINA - 30 TABLETEK
ŁAGODZI OBJAWY MENOPAUZY

Preparat uzupełnia dietę w składniki, które pomagają łagodzić nieprzyjemne objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina zawiera
wyciągi z nasion soi, z czerwonej koniczyny, z szyszek chmielu, a także melatoninę.

Działanie Femitonina:

Ze względu na starannie komponowany skład suplement diety Femitonina wspomaga organizm kobiety w okresie menopauzy zarówno
w ciągu dnia, jak i nocy.

Melatonina to składnik polecany dla osób, które mają problemy z zaśnięciem, pomaga bowiem skrócić czas potrzebny do
zapadnięcia w sen.

Dodatkowo wyciąg z szyszek chmielu wspomaga utrzymanie zdrowego, spokojnego snu.

Wyciąg z czerwonej koniczyny oraz wyciąg z nasion soi to bogate źródła izoflawonów, które pomagają łagodzić objawy
menopauzy m.in. niepokój, drażliwość, uderzenia gorąca oraz pocenie się.
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Sposób użycia:

Zalecana dzienna porcja: jedna tabletka. Zaleca sie przyjmować bezpośrednio przed pójściem spać. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.

Skład:

Substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z nasion soi (soja i produkty pochodne), wyciąg z czerwonej koniczyny, wyciąg z szyszek
chmielu, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja
glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona,
barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, melatonina, barwniki: koszenila, czerń brylantowa PN,
substancje glazurujące: wosk pszczeli biały, wosk carnauba. Informacje o alergenach: zawiera soję oraz produkty pochodne.

Zawartość składników w jednej tabletce (zalecana dzienna porcja):

Wyciąg z nasion soi – 118,8mg,

 W tym: izoflawony – 47,5mg,

Wyciąg z czerwonej koniczyny – 31,3mg,

 W tym: izoflawony – 2,5mg,

Wyciąg z szyszek chmielu – 30mg,

 Melatonina – 1mg.

Uwagi:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

Nie stosować u kobiet w okresie ciąży lub laktacji.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Należy chronić przed działaniem wilgoci i światła.

Producent: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151. Pabianice.
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