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CLIMAFEM PLUS 30 tabletek
 

Cena: 17,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent RADA SP. Z O.O. SP.J.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościCLIMAFEM PLUS 30 tabletekClimafem Plus to suplement przeznaczony dla kobiet w okresie menopauzy. Wskazany w celu
łagodzenia objawów klimakterium, takich jak: uderzenia gorąca i drażliwość, uczucie zmęczenia i znużenia, zaburzenia snu oraz wzrost
wagi, kłopoty z pamięcią i koncentracją.Właściwości:Climafem Plus to preparat do codziennego stosowania, który wspomaga
zachowanie zdrowia i witalności kobiet przechodzących okres menopauzy. Zawiera izoflawony sojowe oraz starannie dobrane ekstrakty
roślinne, witaminy i minerały, które pomagają łagodzić charakterystyczne dla tego czasu uciążliwe objawy.Ekstrakt z szyszek chmielu
pomaga łagodzić typowe dla menopauzy uderzenia gorąca i zaburzenia snu.Ekstrakt z kłącza pochrzynu to unikalny składnik, który
pomaga w przywróceniu równowagi hormonalnej.Kwas foliowy i witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia, wspomagają również prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego. Dodatkowo witamina B6 przyczynia
się do regulacji aktywności hormonalnej i utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych, w tym zapobiegania kłopotom z pamięcią
i koncentracją..Wapń i witamina D3 wspierają utrzymanie zdrowych kości i zębów oraz prawidłowe funkcjonowanie mięśniEkstrakt z
nasion lnu pomaga kontrolować wagę i zapobiegać typowemu dla okresu menopauzy wzrostowi masy ciała.Zalecane spożycie1
tabletka dziennie, popijając wodą.WażneNie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dniaSkładnikiWapń
(węglan wapnia), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z kiełków soi, składniki otoczki (subst. glazurująca –
hydroksypropylometyloceluloza, barwnik – dwutlenek tytanu, emulgator – glikol polietylenowy, subst. wypełniająca – celuloza, subst.
przeciwzbrylająca – talk, emulgator – polisorbat 80), subst. wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, ekstrakt z
szyszek chmielu, ekstrakt z kłącza pochrzynu, subst. przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina E (octan DL-
α-tokoferylu), ekstrakt z nasion lnu, witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy).Dzienna porcja (1 tabletka) dostarcza:Izoflawony z kiełków soi - 50 mgEkstrakt z szyszek chmielu - 30
mgEkstrakt z nasion lnu - 10 mgWapń - 400 mg (50% RWS*)Witamina D3 - 5 µg (100% RWS*)Witamina B6 - 1,4 mg (100%
RWS*)Witamina E - 12 mg (100% RWS*)Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS*)Ekstrakt z kłącza pochrzynu standaryzowany na 16%
diosgenin - 30 mg* dzienna referencyjna wartość spożycia dla osoby dorosłejProducentNORIS PHARMAGutenbergstrasse 1CH-8002
ZürichSwitzerland
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