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Climanette ŚWIAT ZDROWIA, 60 tbl
 

Cena: 39,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety, którego składniki wspomagają przebieg menopauzy i wpływają korzystnie na:
- łagodzenie objawów menopauzy, takich jak uderzenia gorąca, pocenie się, napięcie i nadmierna nerwowość (chmiel, koniczyna)
- spokojny i komfortowy przebieg menopauzy (chmiel, koniczyna)
- wyciszenie i odprężenie organizmu (melisa)
- kontrolę wagi ciała oraz cellulitu (winogrona)
- utrzymanie zdrowych kości (wapń, witamina D, winogrona)
- zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (foliany)
- wspomaganie odprężenia i zdrowego snu (chmiel)
- utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych (foliany)

Składniki:
węglan wapnia (wapń); substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z kwiatów czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.)
standaryzowany na 40% izoflawonów; wyciąg z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.), DER 4:1; otoczka (substancja
wypełniająca: hydroksypropylometyloceluloza; barwnik: węglan wapnia; substancja glazurująca: polidekstroza; substancja
przeciwzbrylająca: talk; średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe; koncentrat soku z buraka); substancja wypełniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy, usieciowana; wyciąg z liści melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.), DER 5:1; wyciąg z pestek winogron (Vitis
vinifera L.), DER 4:1; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; cholekalcyferol (wit. D); kwas hialuronowy;
kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy).

Składnik 1 tabletka % RWS* 2 tabletki % RWS*

Wyciąg z koniczyny

w tym izoflawony

62,2 mg

25 mg

** 125 mg

50mg

**

Wyciąg z chmielu 60 mg ** 120 mg **
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Wyciąg z melisy 40 mg ** 80 mg **
Wyciąg z winogron 25 mg ** 50 mg **
Wapń 400 mg 50 800 mg 100
Witamina D 25 μg 500 50 μg 1000
Kwas foliowy (foliany) 200 μg 100 400 μg 200
Kwas hialuronowy 5 mg ** 10 mg **

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecana dzienne spożycie: 1-2 tabletki dziennie, najlepiej w trakcie posiłku, popijając wodą.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

U kobiet z chorobą nowotworową stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Dieta bogata w izoflawony (zawierająca rośliny strączkowe, w tym soję) nie wymaga suplementacji.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywać: w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią

Opakowanie: 60 tabletek powlekanych, masa netto 89,9 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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