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Femiflavon 60 tabl.
 

Cena: 84,27 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Izoflawonidy z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense) 30 mg, Witamina B6 1 mg, Kwas foliowy 100 mcg.  Wskazania Preparat
jest polecany dla kobiet w okresie menopauzalnym dla łagodzenia nieprzyjemnych objawów związanych ze zmianami hormonalnymi w
tym okresie (uderzenia gorąca, pocenie nocne, zaburzenia snu oraz nastroju).  Działanie Systematyczne używanie Femiflavonu pozwala
rozwiązać ich problemy kobiet takie jak (ataki gorąca, pocenie nocne, zaburzenia snu, zmiany nastroju). Jednoczesne działanie
przeciwutleniające pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Izoflawonoidy z czerwonej koniczyny to
substancje podobne do estrogenów (żeńskich hormonów płciowych). W przyrodzie występują przede wszystkim w soi oraz w koniczynie
czerwonej, przy czym ta sama ilość koniczyny czerwonej wykazuje do 2x większą skuteczność od tej samej ilości soi. Koniczyna
czerwona zawiera 4 izoflawonoidy, podczas gdy mniej skuteczna soja zawiera tylko dwa.  Izoflawonoidy z czerwonej koniczyny łagodzą
nieprzyjemne objawy zmian hormonalnych towarzyszących menopauzie tj: uderzenia gorąca, pocenie nocne, zaburzenia snu oraz
zmiany nastroju.  W porównaniu do preparatów konkurencyjnych Femiflavon nie zawierają one substancji uczulających, natomiast soja
jest bogata w białka, które u ludzi powodują reakcje alergiczne   Femiflavon ma także inne działanie, które nie występuje w preparatach
sojowych – działanie zapobiegające chorobom serca, rozszerzenie tętnic wieńcowych i zwiększenie ochrony naczyń całego układu
sercowo-naczyniowego.  Łagodzenie nieprzyjemnych objawów związanych ze zmianami hormonalnymi   Zmniejsza bolesność w
przypadku kobiet w okresie menopauzy i w okresie pomenopauzalnym   Spłycają zmarszczki, działają przeciwzapalnie i regeneracyjnie
na komórki skóry oraz innych organów, działają przeciwstarzeniowo. Korzystnie wpływają na jakość kolagenu i elastyny, a tym samym
na stan skóry, opóźniając jej starzenie się.  Izoflawonoidy hamują rozwój mikroorganizmów i osłabiają szkodliwe działanie nadmiaru
ultrafioletu, wolnych rodników, metali ciężkich oraz innych czynników środowiskowych witamina B6 jest niezbędna do prawodłowego
funkcjonowania układu odpornościowego, uczestniczy w szeregu procesów metabolicznych w organizmie.  kwas foliowy jest niezbędny
do syntezy DNA, wpływa na metabolizm białek i cukrów. Dostateczna ilość kwasu foliowego poprawia ogólny stan samopoczucia,
łagodzi objawy zmęczenia oraz pozytywnie wpływa na układ krwiotwórczy. Systematyczne używanie preparatu przysparza kobietom w
wieku średnim pogody ducha i sił życiowych.  Dawkowanie Zapobiegawczo 1 tabletka dziennie, przed śniadaniem. Dawkę można
zwiększyć do 2 tabletek dziennie (przez okres 2 tygodni) lub do 3 tabletek dziennie (przez okres 10 dni). 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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