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Femitonina Suplement diety 30 sztuk
 

Cena: 22,94 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
wyciąg z czerwonej koniczyny,łagodzi objawy menopauzy,skladniki produktu wspierają:,dzień: łagodzenie uderzeń gorąca, zmniejszanie
niepokoju, redukowanie drażliwości,noc: skracanie czasu zasypiania, utrzymanie spokojnego snu, łagodzenie nocnego pocenia

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, <span style='text-decoration: underline;'>wyciąg z nasion</span> <span style='text-decoration:
underline;'>soi</span> (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 usieciowana, barwnik: węglan wapnia, substancja
glazurująca: hydroksypropyloceluloza, melatonina, barwniki: karmin, indygotyna, czeń brylantowa PN, substancje glazurujące: wosk
pszczeli biały, wosk camauba

Wartości odżywcze
1 tabletka zawiera:

wyciąg z nasion soi: 118,8 mg, w tym: 47,5 mg izoflawonów
wyciąg z czerwonej koniczyny: 31,3 mg, w tym: 2,5 mg izoflawonów
wyciąg z szyszek chmielu: 30 mg
melatonina: 1 mg

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka na dobę. Stosować bezpośrednio przed pójściem spać. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do
spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest
zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.
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Przeciwwskazania
Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosowania produktu podczas ciąży i karmienia piersią.
U kobiet z chorobą nowotworową stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Opis
Femitonina Suplement diety 30 sztuk
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