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Feminost x 56 tabl.
 

Cena: 44,45 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 56 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Feminost to preparat, który zawiera kombinację ekstraktów roślinnych i witamin, które działają synergistycznie. W składzie preparatu
znajdują się witamina D, witamina B12, ekstrakt z pestek dyni, izoflawony sojowe, ekstrakt z pokrzywy oraz sproszkowany sok z owoców
żurawiny.
Witamina D odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz wspomaga układ odpornościowy. Jest również
odpowiedzialna za prawidłowy poziom wapnia i fosforu w organizmie. Witamina B12 wpływa na proces podziału komórek, w tym
komórek mięśni, oraz wspiera układ odpornościowy.
Ekstrakt z pestek dyni ma korzystny wpływ na trzymanie moczu, pomagając w utrzymaniu zdrowej funkcji układu moczowego.
Izoflawony sojowe, ekstrakt z pokrzywy i sproszkowany sok z owoców żurawiny również mają swoje korzystne działanie na organizm,
przyczyniając się do ogólnego zdrowia.

Wskazania
Zgadza się, przestrzeganie zalecanej dziennej porcji suplementu diety jest istotne, aby uniknąć nadmiernego spożycia składników
odżywczych. Ważne jest również, aby suplement diety był stosowany jako uzupełnienie zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia, a
nie jako substytut zróżnicowanego odżywiania. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób bezpieczny, niedostępny dla
dzieci, w odpowiedniej temperaturze i suchym miejscu. Produkt zawiera soję.

Składniki
W związku z wprowadzonymi zmianami prawnymi w zakresie stosowania dodatku do żywności ditlenku tytanu (E 171) informujemy, że
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/63 z dnia 14 stycznia 2022 r., żywność zawierająca ditlenek tytanu (E 171) wprowadzona
przez producenta do obrotu do dnia 07.08.2022 r. może pozostać na rynku do końca terminu przydatności do spożycia lub daty
minimalnej trwałości.

Wobec powyższego, w ofercie sprzedażowej Gemini, do wyczerpania zapasów, może występować żywność, w tym suplementy diety,
zawierające ditlenek tytanu (E 171).

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekapodgwiazda.pl
https://aptekapodgwiazda.pl/feminost-x-56-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.

Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

 

Ekstrakt z pestek dyni, substancja wypełniająca: celuloza, sproszkowany sok z żurawiny, ekstrakt z nasion soi, ekstrakt ziela pokrzywy,
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, cholekalcyferol (witamina D3),
cyjanokobalamina (wiitamina B12), składniki otoczki: substancja zagęszczająca: hydoksypropylometyloceluloza, substancja
wypełniająca: celuloza, gliceryna, barwniki: E171, E120, E132.

2 tabletki zawierają: ekstrakt z pestek dyni 520mg, sproszkowany sok z owoców żurawiny wielkoowocowej 100mg, ekstrakt z nasion soi
50mg, ekstrakt z ziela pokrzywy 50mg, witamina D 5mcg (100%)*, witamina B 2,5mcg (100%)*.

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Zastosowanie
Suplementacja diety polega na dodatkowym dostarczaniu organizmowi składników odżywczych, witamin, minerałów lub innych
substancji aktywnych, które mogą być niedoborowe lub których zapotrzebowanie jest zwiększone.

Sposób użycia
Dorośli 1-2 tabletki dziennie. Popić wodą.

Ostrzeżenia
Zgadza się, dieta bogata w izoflawony, takie jak te zawarte w roślinach strączkowych, w tym soi, może być wystarczająca do
dostarczenia odpowiedniej ilości tych związków bez konieczności suplementacji. Izoflawony są naturalnie obecne w wielu roślinach i
spożywanie ich w ramach zrównoważonej diety może przynieść korzyści zdrowotne.

W przypadku kobiet z chorobą nowotworową, zawsze ważne jest skonsultowanie się z lekarzem przed wprowadzeniem jakiejkolwiek
suplementacji, w tym suplementów zawierających izoflawony.
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