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HEMORIGEN FEMINA 20 tabletek
 

Cena: 24,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościHemorigen femina to suplement diety uzupełniający codzienną dietę w składniki wspomagające prawidłowe
funkcjonowanie układu krwionośnego i prawidłowy proces krzepnięcia krwi.Produkt zawiera kompleks HEMOSTATIC (witamina K1 +
wyciąg z ziela tasznika) wzbogacony wyciągami z nasion gryki, ziela krwawnika i ziela przymiotna. Dodatkowo zawiera witaminę C oraz
żelazo.PrzeznaczeniePrzeznaczony dla kobiet w okresie krwawień menstruacyjnych.Zalecane spożycieDwa razy dziennie 1
tabletka.Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania składników produktu występuje w przypadku spożycia 2 tabletek
dziennie.WażneNie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.Suplement diety nie może być stosowany jako
zamiennik zróżnicowanej diety.Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego
trybu życia.Nie zaleca się stosowania u osób z zakrzepicą i chorobą zakrzepową żył, a także stosujących leczenie
przeciwzakrzepowe.Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.Nie
zaleca się stosowania produktu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.SkładnikiSubstancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna,
wyciąg z ziela tasznika pospolitego, wyciąg z nasion gryki zwyczajnej zawierający nie mniej niż 35% rutozydu, skrobia modyfikowana
kukurydziana, kwas L-askorbinowy (witamina C), wyciąg z ziela krwawnika pospolitego, wyciąg z ziela przymiotna kanadyjskiego,
składniki otoczki (alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, barwniki: dwutlenek tytanu, ryboflawina,wyciąg ze spiruliny), fumaran
żelaza (II) (żelazo), substancje przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu), filochinon (witamina K1).

SKŁADNIKI CZYNNE W ZALECANEJ DO SPOŻYCIA W CIĄGU DNIA PORCJI PRODUKTU:

Składnik zawartośćw 1 tabletce zawartość w2 tabletkach
Kompleks HEMOSTATIC: 

 

witamina K1wyciąg z ziela tasznika

 

25 µg  (33,5%  RWS)150 mg

 

50 µg (67% RWS)300 mg
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Wyciąg z nasion gryki,w tym rutozyd nie mniej niż: 60 mg21 mg 120 mg42 mgWitamina C 40 mg  (50%  RWS) 80 mg  (100%  RWS)

Wyciąg z ziela krwawnika 40 mg 80 mg

Wyciąg z ziela przymiotna 40 mg 80 mg

Żelazo 3,5 mg  (25% RWS) 7 mg  (50% RWS)

RWS –  Referencyjna Wartość Spożycia

ProducentWrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SAul. Św. Mikołaja 65/6850-951 Wrocław
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