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ASEQURELLA FORTE 20 tabletek
 

Cena: 13,95 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

ASEQURELLA FORTE 20 tabletek

 

Wskazania

Nowa Asequrella Forte polecana jest kobietom stosującym antykoncepcję hormonalną lub hormonalną terapię zastępczą.  

Asequrella Forte to kompozycja aż 9 składników, które pomagają:

- kontrolować wagę

- stymulować popęd seksualny

- usuwać nadmiar wody z organizmu

- zachować zdrową wątrobę

- redukować cellulit

Dzięki wzbogaconemu składowi suplement diety Asequrella Forte stanowi silniejszą osłonę podczas stosowania antykoncepcji.
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Działanie

Korzeń maca – stymuluje naturalny popęd seksualny.  

Wyciąg z żeń-szenia pomaga zachować satysfakcjonujące życie seksualne oraz przeciwdziałać zmęczeniu.

Opuncja figowa - zmniejsza apetyt, pomaga kontrolować poziom glukozy we krwi i przyczynia się do metabolizmu tłuszczów, dzięki
czemu pomaga kontrolować wagę i wspiera odchudzanie.

Kompleks wyciągu z alg brunatnych Ascophyllum nodosum oraz wyciągu z pestek winogron Vitis vinifera – wyciąg z alg Ascophyllum
nodosum przyczynia się do zmniejszenia wchłaniania tłuszczów. Prowadzi to do eliminacji zapasów tłuszczu co w konsekwencji działa
korzystnie w nadwadze. Obecny w kompleksie wyciąg z pestek winogron (Vitis vinifera), pomaga kontrolować wagę ciała i sprzyja
redukcji cellulitu.

Wyciąg z zielonej herbaty przyczynia się do spalania tłuszczów oraz pobudza metabolizm przez co pozwala kontrolować wagę.
Dodatkowo pomaga usuwać nadmiar wody przez zwiększenie diurezy.

Wyciąg z imbiru lekarskiego ma znaczące właściwości przeciwutleniające i wspomaga system odpornościowy. Pomaga utrzymać
właściwy poziom cukru we krwi i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego. Przyczynia się do poprawy
witalności i energii.

Wyciąg z mniszka lekarskiego posiada właściwości prebiotyczne, co ma znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu przewodu
pokarmowego.

Wyciąg z ostryżu długiego wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego oraz pomaga zachować zdrową wątrobę. Zapobiega
gromadzeniu się tłuszczu i ułatwia jego metabolizm w wątrobie.  

Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej i utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

 

Sposób użycia

Dorośli: 1 tabletka dziennie, 2 godziny po przyjęciu antykoncepcji. Stosować równolegle z antykoncepcją lub hormonalną terapią
zastępczą.  

 

Ważne

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.

 

Skład

  

 

  

1 tabletka

  

Wyciąg z korzenia maca  

  

100 mg
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Wyciąg z korzenia żeń-szenia

  

71,43 mg

  

Owoc opuncji figowej  

  

50 mg

  

Kompleks wyciągów z alg brunatnych i pestek winogron

  

50 mg

  

Wyciąg z zielonej herbaty  

  

50 mg

  

Wyciąg z kłącza imbiru lekarskiego

  

50 mg

  

Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego  

  

50 mg

  

Wyciąg z ostryżu długiego  

  

30 mg

  

Witamina B6

  

2 mg (143% zalecanego dziennego spożycia)
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