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DUO-FEM 28 tabletek na dzień i 28 tabletek na noc
 

Cena: 24,90 PLN

Opis słownikowy

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP.Z.O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

DUO-FEM 28 tabletek na dzień i 28 tabletek na noc 

Zawiera system dzień/noc. 

Wskazania

Kompleksowe połączenie składników aktywnych o potwierdzonej skuteczności w łagodzeniu uciążliwych objawów związanych z
okresem menopauzy.

Tabletki na dzień:  

Koniczyna czerwona pomaga łagodzić objawy menopauzy takie jak uderzenia gorąca, pocenie, niepokój i drażliwość.

Magnez, witamina B6 i witamina C wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz utrzymanie prawidłowych funkcji
psychologicznych. Ponadto witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. 

Magnez, cynk,witamina B6, witamina D, witamina C – wpływają na utrzymanie zdrowych kości

Chrom –przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz prawidłowego poziomu glukozy
w organizmie,

Witamina D i cynk – pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Tabletki na noc:
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Koniczyna czerwona oraz wyciąg z szyszek chmielu pomagają łagodzić objawy menopauzy takie jak uderzenia gorąca, pocenie, niepokój
i drażliwość  

Wyciąg z szyszek chmielu oraz melisa działają kojąco i wspomagają prawidłowy sen.

Cynk i witamina C – przyczyniają się do zachowania zdrowej skóry oraz wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego.

Witamina E - wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym

  

Właściwości

Składniki aktywne suplementu diety Duo-FeM:

pomagają łagodzić objawy menopauzy tj: uderzenia gorąca, zmiany nastroju,

pomagają w utrzymaniu zdrowych kości,

wpływają na wygląd skóry,

działają kojąco i wspomagają prawidłowy sen,

wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego,

pomagają kontrolować wagę i poziom glukozy

Zalecane użycie

Duo-FeM należy stosować następująco:

1 tabletkę na dzień - rano i 1 tabletkę na noc – wieczorem każdorazowo popijając szklanką wody.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Składniki

1 tabletka na dzień zawiera:

100 mg ekstraktu z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.),

Witamina D3      25 µg (500%)* 

Witamina B6      2 mg (143%)*

Witamina C         80 mg (100%)*

Chrom                 50 µg (125%)*

Cynk                    7,5 mg (75%)*

Magnez               57 mg (15%)*

*-% realizacji zalecanego dziennego spożycia

1 tabletka na noc zawiera: 

100 mg ekstraktu z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.),
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100 mg ekstraktu z melisy (Lamiaceae  Melissa officinalis L.),

50 mg sproszkowanych szyszek chmielu (Humulus lupulus L.).

Witamina D3      25 µg (500%)*

Witamina E         15 mg α-TE (125%)*

Witamina C         80 mg (100%)*

Cynk                     7,5 mg (75%)*

*-% realizacji zalecanego dziennego spożycia

α-TE – ekwiwalentu alfa-tokoferolu

Ważne 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji.  

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.  

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.  

Przechowywać w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu.  

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.  

Chronić od wilgoci i światła.  

 

Suplement diety Duo-FeM nie zawiera substancji modyfikowanych genetycznie

 

Producent 

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.

ul. Podstoczysko 30

07-300 Ostrów Mazowiecka
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