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JASNUM 30 kapsułek (+30 kapsułek)
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps. (+30kaps.)

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis 
  
  
  
    
Menopauza to nie pauza  

   

  
  Dla kogo? Dlaczego Jasnum Skład Jak stosować? Szczegóły produktu  

  

Dla kogo? 
  

Menopauza jest naturalnym okresem w życiu każdej kobiety. Wiąże sięz fizjologicznym wygaszaniem czynności jajników i zmianami
hormonalnymi.

Odpowiada to za występowanie wielu objawów, najczęściej: 
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uderzeń gorąca  

  
   
zmian nastroju  

  
   
problemów ze snem  

 

  Dlaczego Jasnum? 
  

Jasnum to kompozycja ekstraktów roślinnych, witamin i minerałów. Odpowiada na zróżnicowane potrzeby kobiety w okresie
menopauzy dzięki systemowi kapsułki na dzień i na noc:

Jasnum kapsułka na dzień 
  Łagodzi objawy związane z uderzeniami gorąca, pocenie oraz niepokój i drażliwość1 Przyczynia się̨ do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia2 Przyczynia się do zachowania zdrowych zębów i kości3 Wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych4  
Jasnum kapsułka na noc 
  Wpływa na dobry sen5 Pomaga skracać czas zasypiania6  

1.Ekstrakt z czerwonej koniczyny 2.Kwas foliowy, witamina B12 i witamina C 3.Witamina C i D 4.Chrom 5.Chmiel 6.Melatonina

 

  
  
  
  
   

  Bez substancji wypełniających, barwników, konserwantów syntetycznego pochodzenia.  

  
   

  Bezpieczeństwo i działanie składników potwierdzone w badaniach naukowych.  

 

   

 

Skład 
  Czysty skład1 
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  Ekstrakt z czerwonej koniczyny 

  pomaga zachować spokój, łagodzi uderzenia gorąca i poceniesię, pomaga radzić sobie z uczuciem niepokoju i drażliwości.  

 

  
   

  Ekstrakt z szyszki chmielu 

  działa kojąco, korzystnie wpływa na sen, przyczynia się do prawidłowego poziomu cholesterolu, zawiera naturalneprzeciwutleniacze,
chroni przed wolnymi rodnikami.  

 

  
   

  Melatonina 

  pomaga w skróceniu czasu zasypiania.  

 

1. bez substancji wypełniających, barwników, konserwantów syntetycznego pochodzenia

  Witaminy i minerały 
  
  
  Kwas foliowy 

  przyczynia się do prawidłowegofunkcjonowania psychicznegozmniejsza uczucie znużeniai zmęczenia, wspierafunkcjonowanie
układuodpornościowego.  

  Witamina C 

  wspomaga funkcje psychiczne,korzystnie wpływa na układnerwowy, przyczynia się doprodukcji kolagenu, wspierametabolizm
energetyczny.  

 

  
  Witamina D 

  przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, wspiera funkcjonowanie
mięśni.  
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  Witamina B12 

  korzystnie wpływa na układ nerwowyi odpornościowy, przyczynia się dotworzenia czerwonych krwinek.  

  Chrom 

  przyczynia się do utrzymaniaprawidłowego metabolizmumakroskładników odżywczych,pomaga utrzymać prawidłowypoziom glukozy
we krwi.  

 

 

Jak stosować? 
  
  
  Jasnum kapsułka na dzień 
   

  dorośli 1 kapsułka ranopopić wodą  

  Jasnum kapsułka na noc 
   

  dorośli 1 kapsułka przed snempopić wodą  

 

  Sprawdź również 
  
  Zobacz pozostałeprodukty 

Poznaj preparaty Jasnum i wybierzwariant najlepszy dla siebie.

  SPRAWDŹ ➞  

  SPRAWDŹ ➞  

 

Szczegóły produktu 
  
    
  Skład  

  Przechowywanie  
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  Ostrzeżenia i inne informacje  

  
  
  Składniki kapsułki na dzień: 

ekstrakt z liści i kwiatów koniczyny czerwonej (Trifolium pratense), hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka), kwas L-askorbinowy
(witamina C), chlorek chromu (III) (chrom), cholekalcyferol (witamina D), metylokobalamina (witamina B12), kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy).

  Składniki kapsułki na noc: 

otręby ryżowe, hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka), ekstrakt z szyszki chmielu (Humulus lupulus), ekstrakt z liści i kwiatów
koniczyny czerwonej (Trifolum pratense), melatonina. 

 

  

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

  

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie
stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Produktu nie należy łączyć z innymi środkami
o właściwościach uspokajających i/lub nasennych. W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwdepresyjnych należy
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

  
  USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa  

   

  SUPLEMENT DIETY  
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Galeria
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