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PROMENO FORTE 30 kapsułek
 

Cena: 22,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent DEEP PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościPROMENO FORTE 30 kapsułekOptymalna kompozycja wysokiej jakości składników opracowana z myślą o kobietach z
dolegliwościami okresu menopauzyPromeno forte zawiera standaryzowany ekstrakt z czerwonej koniczyny z wysoką dawką
izoflawonoidów w jednej kapsułce (80 mg), zwanych roślinnymi estrogenami, który wspiera zachowanie spokoju i komfortu podczas
menopauzy oraz pomaga kobietom radzić sobie z objawami menopauzy, takimi jak: uderzenia gorąca, pocenie się, niepokój i
drażliwość.Dodatkowo preparat wzbogacono o wapń i witaminę D, pomagające zachować zdrowe kości i zęby, oraz witaminę B6, która
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia.ZASTOSOWANIE:Preparat polecany jako uzupełnienie diety dla kobiet w okresie menopauzy narażonych na: uderzenia gorąca
pocenie się niepokój drażliwość.Zalecane spożycieZALECANA DZIENNA PORCJA:1 kapsułka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia.SPOSÓB UŻYCIA:Kapsułkę należy połknąć i popić wodą. Należy pamiętać, że zrównoważony sposób
żywienia i zdrowy tryb życia mają istotne znaczenie. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz
zdrowego stylu życia. Produkt przeznaczony dla dorosłych.WażneINFORMACJE DODATKOWE:Nie należy stosować przy stwierdzeniu
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:Przechowywać w temperaturze pokojowej w
sposób niedostępny dla małych dzieci.Składniki

węglan wapnia (wapń), ekstrakt z ziela czerwonej koniczyny standaryzowany na 40% izoflawonoidów, substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina D (cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny). Otoczka kapsułki:
żelatyna, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.
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*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
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