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DUO-FeM, 28 tabletek na dzień + 28 tabletek na noc
 

Cena: 26,64 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 28 tabl. (+ 28 tabl.)

Postać tabl.powl.

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

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

DUO-FeM, 28 tabletek na dzień + 28 tabletek na noc

Suplement diety Duo-Fem to 28 tabletek powlekanych na dzień i 28 tabletek powlekanych na noc. Zawarta w preparacie koniczyna
czerwona pomaga łagodzić objawy menopauzy. Magnez i witamina C wspoierają prawidłowej funkcjonowanie układu nerwowego oraz
utrzymanie porawidłowych funkcji psychologicznych. Witamina E wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Szyszki
chmielu i melisa działa kojąco i wspomaga prawidłowy sen. Cynk i witamina C przyczyniają się do zachowania zdrowej skóry oraz
wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: tabletka na dzień: 1 tabletka rano, popić wodą; tabletka na noc; 1 tabletka wieczorem, popić wodą.

Składniki tabletki 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 (witamina B6).

1 tabletka na dzień zawiera: ekstraktu z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.) 100mg, witamina D 25µg (500%)*, witamina B6 2mg
(143%)*, witamina C 20mg (25%)*, chrom 50µg (125%)*, cynk 7,5mg (75%)*, magnez 57mg (15%)*.

Składniki tabletki 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 szyszeki chmielu (Humulus lupulus L.), otoczka (substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja
wypełniająca: celuloza, substancja wiążąca: gliceryna, barwniki: E171,E120 i E132, substancja glazurująca: szelak), cholekalcyferol
(witamina D), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

1 tabletka na noc zawiera: ekstraktu z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.) 250mg, ekstraktu z melisy (Lamiaceae Melissa
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officinalis L.) 50mg, sproszkowanych szyszek chmielu (Humulus lupulus L.) 15mg, witamina D 25µg (500%)*, witamina E 15mg alfa-TE
(125%)*, witamina C 20mg (25%)*, cynk 7,5mg (75%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią.
Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Producent:
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.,
ul. Podstoczysko 30,
07-300 Ostrów Mazowiecka.
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