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Duo-FeM 28 tabl.
 

Cena: 37,13 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Opakowanie 28 tabetek

Postać tabletki powlekane

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład RANO: Substancja wypełniająca - celuloza, ekstrakt z koniczyny czerwonej 100 mg, Witamina D3 25 mcg (500%), Witamina B6 2
mg (143%), Witamina C 80 mg (100%), Chrom 50 mcg (125%), Cynk 7,5 mg (75%), Magnez 57 mg (15%), substancja przeciwzbrylająca-
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, otoczka (substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza,
substancja wiążąca: talk, barwnik: E171). NOC: Substancja wypełniająca - celuloza, ekstrakt z koniczyny czerwonej 100 mg, ekstrakt z
melisy 100 mg, sproszkowane szyszki chmielu 50 mg, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, Witamina
D3 25 mcg (500%), Witamina E 15 mg (125%), Witamina C 80 mg (100%), Cynk 7,5 mg (75%), otoczka (substancja zagęszczająca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza, substancja wiążąca: gliceryna, barwnik: E171, E120, E132).  
Wskazania Suplement diety łagodzi uciążliwe objawy menopauzy: -uderzenia gorąca, -zaburzenia snu, -zmiany nastroju.  Działanie
Koniczyna czerwona pomaga łagodzić objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, pocenie, niepokój, drażliwość. Magnez, witamina
B6 i witamina C wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych.
Ponadto witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Magnez, cynk, witamina D3 i witamina C wpływają na
utrzymanie zdrowych kości. Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz
prawidłowego poziomu glukozy w organizmie. Witamina D3 i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 
Koniczyna czerwona oraz szyszki chmielu pomagają łagodzić objawy menopauzy takie jak uderzenia gorąca, pocenie, niepokój i
drażliwość. Szyszki chmielu oraz melisa działają kojąco i wspomagają prawidłowy sen. Cynk i witamina C przyczyniają się do
zachowania zdrowej skóry oraz wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego  Dawkowanie 1 tabletka rano i 1
tabletka wieczorem. Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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