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Climea Forte 30 tabletek
 

Cena: 16,60 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Climea Forte, 30 tabletek

Climea Forte to suplement diety, którego składniki zostały dobrane z myślą o kobietach, w celu łagodzenia objawów menopauzy.
Produkt zawiera w składzie izoflawony sojowe, wyciąg z szyszek chmielu, nasiona lnu oraz dodatkowo witaminy D, B6, E, kwas foliowy i
wapń. Składniki aktywne preparatu:

pomagają w łagodzeniu objawów menopauzy, w tym uderzeń gorąca, pocenia się, niepokój, drażliwość (wyciąg z szyszek chmielu),
stanowią wsparcie w kontroli masy ciała oraz pomagają zachować komfort trawienny (len),
wspomagają utrzymanie zdrowych kości (wapń i witamina D),
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia (witamina B6, foliany),
pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym (witamina E),
wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (witamina B6).
Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne zawarte w preparacie.

Zalecane spożycie

Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie.
Składniki
Węglan wapnia, wyciąg z nasion soi, substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg
z szyszek chmielu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cholekalcyferol, siemię lniane mielone, substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, bursztynian D-alfa-tokoferylu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja
glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, barwniki: żółcień chinolinowa i
żółcień pomarańczowa FCF, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk carnauba.

1 tabletka zawiera:
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wyciąg z nasion soi 125mg, w tym izoflawony 50mg; wyciąg z szyszek chmielu 30mg; nasiona lnu 10mg; wapń 400mg (50%)*; witamina
D 25µg (500%)*; witamina B6 1,4mg (100%)*; witamina E 6mg (50%)*; kwas foliowy 200µg (100%)*
2 tabletki zawierają:

wyciąg z nasion soi 250mg, w tym izoflawony 100mg; wyciąg z szyszek chmielu 60mg; nasiona lnu 20mg; wapń 800mg (100%)*;
witamina D 50µg (1000%)*; witamina B6 2,8mg (200%)*; witamina E 12mg (100%)*; kwas foliowy 400µg (200%)*
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Suplement diety nie jest zalecany kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
Kobiety z chorobą nowotworową powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu.
Stosowanie produktu dłużej niż 6 miesięcy wymaga konsultacji z lekarzem.
Żółcień chinolinowa i żółcień pomarańczowa FCF mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Zawartość netto
30 tabletek

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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