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Olimp Menopauzin Forte 30 tabl.
 

Cena: 38,47 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent OLIMP LABORATORIES

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki powlekane

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 tabletka zawiera:  Ekstrakt izoflawonów sojowych (80%) w tym: izoflawony sojowe- 75 mg- 60 mg  Ekstrakt z szyszek chmielu
(Humulus lupulus L.) - 50 mg  Ekstrakt Ashwagandhy KSM-66, (Withania somnifera L.), w tym witanolidy (5%)- 50 mg- 2,5 mg  Wapń -400
mg -50%* Witamina D- 10 µg -200%* Witamina E (mg ?-TE)- 12 mg -100%* Witamina B6 1,4 mg ,- 100%* Kwas foliowy -400 µg - ,200%*  
*RWS – referencyjna wartość spożycia.  Składniki: węglan wapnia – wapń, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna;
ekstrakt izoflawonów sojowych, ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.), ekstrakt Ashwagandhy KSM-66
(Withania somnifera L.), substancje glazurujące – alkohol poliwinylowy (PVA), glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy,
monooleinian polioksyetylenosorbitolu; octan DL-alfa-tokoferylu – witamina E, substancja wypełniająca – sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu; substancja wiążąca – fosforany wapnia;
substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; cholekalcyferol – wit. D, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6,
kwas pteroilomonoglutaminowy – folian, barwnik – dwutlenek tytanu.  Wskazania Dla kobiet w okresie menopauzy.  Działanie
Menopauzin® Forte to suplement diety w formie tabletek powlekanych, zawierający kompozycję składników roślinnych – izoflawonów
sojowych, ekstraktu szyszek chmielu oraz ekstraktu Ashwagandhy KSM-66 (Withania somnifera L.). Dodatkowo uzupełniony o wapń,
witaminę D, E, B6 oraz kwas foliowy.  Wapń oraz witamina D pomagają w utrzymaniu zdrowych kości, a witamina D dodatkowo pomaga
w prawidłowym wchłanianiu wapnia. Produkt zawiera także witaminę E, która przyczynia się do wzmocnienia ochrony organizmu przed
stresem oksydacyjnym oraz witaminę B6, która przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.  Ashwagandha jako
adaptogen wpływa korzystnie na gospodarkę energetyczną organizmu, a tym samym działa odmładzająco. Wspomaga w utrzymaniu
dobrego samopoczucia i działa tonizująco na układ nerwowy. Z kolei ekstrakt z szyszek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy.  
Sposób użycia Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka dziennie, po posiłku, popijając dużą ilością wody.  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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