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FEMIFLAVON 60 tabletek
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SALUS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

FEMIFLAVON 60 tabletek

Suplement diety

Kombinacja substancji naturalnych i witamin zalecanych dla kobiet w średnim wieku, nie zawiera soiIzoflawonoidy z koniczyny
wspomagają pokonywanie problemów w czasie zmian hormonalnych towarzyszących menopauzie, wywierają łagodny efekt
estrogenny, który pomaga zwalczać typowe objawy menopauzy: ataki gorąca, pocenie nocne, zaburzenia snu oraz zmiany nastroju.
Jednocześnie posiadają działanie przeciwutleniające i pozytywnie wpływają na funkcjonowanie układu kardiowaskularnego.

Izoflawonoidy z czerwonej koniczyny to substancje podobne do estrogenów (żeńskich hormonów płciowych). W przyrodzie występują
przede wszystkim w soi oraz w koniczynie czerwonej, przy czym ta sama ilość koniczyny czerwonej wykazuje do 2x większą
skuteczność od tej samej ilości soi. Koniczyna czerwona zawiera 4 izoflawonoidy, podczas gdy mniej skuteczna soja zawiera tylko dwa.  

Izoflawonoidy z czerwonej koniczyny łagodzą nieprzyjemne objawy zmian hormonalnych towarzyszących menopauzie tj: uderzenia
gorąca, pocenie nocne, zaburzenia snu oraz zmiany nastroju.  

W porównaniu do preparatów konkurencyjnych Femiflavon nie zawierają one substancji uczulających, natomiast soja jest bogata
w białka, które u ludzi powodują reakcje alergiczne  

Femiflavon ma także inne działanie, które nie występuje w preparatach sojowych – działanie zapobiegające chorobom serca,
rozszerzenie tętnic wieńcowych i zwiększenie ochrony naczyń całego układu sercowo-naczyniowego.  
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Łagodzenie nieprzyjemnych objawów związanych ze zmianami hormonalnymi  

Zmniejsza bolesność w przypadku kobiet w okresie menopauzy i w okresie pomenopauzalnym  

Spłycają zmarszczki, działają przeciwzapalnie i regeneracyjnie na komórki skóry oraz innych organów, działają przeciwstarzeniowo.
Korzystnie wpływają na jakość kolagenu i elastyny, a tym samym na stan skóry, opóźniając jej starzenie się.  

Izoflawonoidy hamują rozwój mikroorganizmów i osłabiają szkodliwe działanie nadmiaru ultrafioletu, wolnych rodników, metali ciężkich
oraz innych czynników środowiskowych.  

Witamina B6 jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, uczestniczy w szeregu procesów
metabolicznych w organizmie. Jej niedobór może spowodować zaburzenia nerwowe, anemię oraz obniżoną odporność organizmu
na infekcje.  

Kwas foliowy jest niezbędny do syntezy DNA, wpływa na metabolizm białek i cukrów. Dostateczna ilość kwasu foliowego poprawia
ogólny stan samopoczucia, łagodzi objawy zmęczenia oraz pozytywnie wpływa na układ krwiotwórczy.  

Zalecane spożycie

Zalecana dzienna dawka: 1 tabletka 1x dziennie. 

Ważne

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dniaPreparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej dietyPreparat
nie zastępuje posiłku

 

Składniki

Subst.wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z czerwonej koniczyny, zagęstnik – skrobia, subst.poślizgowa – stearynian
magnezu, subst.powlekające – poliwinylo-pirolidon, hydrokso-propylo-metylo-celuloza, poliwinylo-pirolidon, talk, glikol polietylenowy,
barwnik – dwutlenek tytanu, pirydoksyna, kwas foliowy.

ZawartośćIzoflawonoidy z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense) 30 mgWitamina B6 (pirydoksyna) 1 mg 12,5% DZSKwas foliowy
100 μg 12,5% DZS
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