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Asequrella Forte, tabletki, 20 szt
 

Cena: 20,09 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Algi, Herbata zielona, Imbir, Maca, Mniszek, 
Opuncja, Witamina B6, Żeń-szeń

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Asequrella Forte, tabletki, 20 szt

Asequrella Forte - suplement diety zawierający składniki polecane kobietom stosującym antykoncepcję hormonalną lub hormonalną
terapię zastępczą. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Asequrella Forte, tabletki, 20 szt

substancja wype?niaj?ca: celuloza, wyci?g z korzenia maca, wyci?g z korzenia ?e?-
szenia, kompleks wyci?gu z alg brunatnych i wyci?gu z pestek winogron, wyci?g z
korzenia mniszka lekarskiego, wyci?g z k??cza imbiru, wyci?g z zielonej herbaty,
proszek z owoców opuncji figowej, substancja glazuruj?ca:
hydroksypropylometyloceluloza, wyci?g z ostry?u d?ugiego, substancja glazuruj?ca:
sole magnezowe kwasów t?uszczowych, substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek
krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazuruj?ca: hydroksypropyloceluloza,
chlorowodorek pirydoksyny, barwniki: koszenila, indygotyna i czer? brylantowa BN,
substancje glazuruj?ce: wosk pszczeli i wosk carnauba 
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Sk?adniki 1 tabletka % RWS*

Wyci?g z korzenia maca 100 mg ---

Wyci?g z korzenia ?e?-
szenia

71,43 mg ---

Owoc opuncji figowej 50 mg ---

Kompleks wyci?gów z
alg brunatnych i pestek
winogron

50 mg ---

Wyci?g z zielonej
herbaty

50 mg ---

Wyci?g z k??cza imbiru
lekarskiego

50 mg ---

Wyci?g z korzenia
mniszka lekarskiego

50 mg ---

Wyci?g z ostry?u
d?ugiego

30 mg ---

Witamina B6 2 mg 143%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Produkt zawiera dwutlenek siarki.

Działanie Asequrella Forte, tabletki, 20 szt

Wyciąg z korzenia maca wspomaga naturalny popęd seksualny.

Owoc opuncji figowej wspomaga kontrolować poziom glukozy we krwi i przyczynia się do metabolizmu tłuszczów.

Wyciąg z korzenia żeń-szenia wspiera zachować satysfakcję życia seksualnego oraz przeciwdziała zmęczeniu.
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Kompleks wyciągów z alg brunatnych i pestek winogron przyczyniają się do zmniejszenia wchłaniania tłuszczów, wspomagają
kontrolować wagę ciała i sprzyja redukcji cellulitu.

Wyciąg z zielonej herbaty wspomaga spalanie tłuszczów oraz pobudza metabolizm, wspomaga usuwać nadmiar wody.

Wyciąg z kłącza imbiru lekarskiego wspiera system odpornościowy, wspomaga utrzymać właściwy poziom cukru we krwi oraz
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego.

Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego wspomaga prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego

Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie układu nerwowego oraz wspomaga zachować zdrową wątrobę.

Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej i utrzymuje prawidłowy metabolizm energetyczny.

Dawkowanie Asequrella Forte, tabletki, 20 szt

Dorośli: 1 tabletka dziennie, 2 godziny po przyjęciu antykoncepcji.

Stosować równolegle z antykoncepcją lub hormonalną terapią zastępczą.

Informacje dodatkowe Asequrella Forte, tabletki, 20 szt

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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