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CLIMEA FORTE tabletki x 30tabl.
 

Cena: 21,85 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 30 tabl.

POSTAĆ TABLETKI

PRODUCENT AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Wskazania
składniki produktu polecane dla kobiet w okresie menopauzy,składniki suplementu diety wspierają: łagodzenie objawów menopauzy,
utrzymanie zdrowych kości

Składniki
węglan wapnia, wyciąg z nasion soi (soja i produkty pochodne), substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z szyszek chmielu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
cholekalcyferol, siemię lniane mielone, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, bursztynian D-alfa-
tokoferylu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, kwas
pteroilomonoglutaminowy, barwniki: żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa FCF, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały oraz
wosk caranuba

Wartości odżywcze 2 tabletki zawierają:
wyciąg z nasion soi 250 mg, w tym 100 mg izoflawonów
wyciąg z szyszek chmielu 60 mg
nasiona lnu 20 mg
wapń 800 mg (100%)*
witamina D 50 µg (2000 j.m.) (1000%)*
witamina B6 2,8 mg (200 mg)*
witamina E12 12 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (100%)*
kwas foliowy 400 µg (200%)*
*% Referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia:nDorośli: 1 tabletka dwa razy dziennie.nNie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.nSuplement diety nie
może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. nNie stosować produktu dłużej niż przez 6 miesięcy bez
konsultacji z lekarzem. Dieta bogata w izoflawony (zawierająca rośliny strączkowe, w tym soję) nie wymaga suplementacji.nDla zdrowia
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ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Nie zaleca się stosować produktu podczas ciąży i karmienia
piersią. U kobiet z chorobą nowotworową stosować tylko po konsultacji z lekarzem.nnŻółcień chinolinowa oraz żółcień pomarańczowa
mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Opis
Climea forte Suplement diety 30 sztuk
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