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Climea forte, tabletki, 30 szt.
 

Cena: 24,89 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Chmiel, Kwas foliowy, Len, Wapń, Witamina
B6, Witamina D3, Witamina E

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Climea forte, tabletki, 30 szt.

Climea Forte - suplement diety zawierający izoflawony sojowe, wyciąg z szyszek chmielu, wapń i witaminy, wpływające korzystnie na
organizm kobiet w okresie menopauzy. Preparat przeznaczony dla dorosłych kobiet.

Skład Climea forte, tabletki, 30 szt.

w?glan wapnia, substancja wype?niaj?ca: celuloza, izoflawony sojowe. substancja
glazuruj?ca: hydroksypropylometyloceluloza, wyci?g z szyszek chmielu, bursztynian D-
alfa-tokoferylu, substancja glazuruj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych,
siemi? lniane mielone, substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazuruj?ca:
hydroksypropyloceluloza, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, kwas
pteroilomonoglutaminowy, barwniki: ?ó?cie? chinolinowa, ?ó?cie? pomara?czowa FCF,
substancje glazumj?ce: wosk pszczeli i wosk carnauba.
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Sk?adnik 2 tabletki % RWS*
Wyci?g z nasion soi

 w tym:

Izoflawony

250 mg

 

100 mg

---

Wyci?g z szyszek chmielu 60 mg ---
Nasiona lnu 20 mg ---
Wap? 800 mg 50%
Witamina D3 50 µg (2000 j.m.) 1000%
Witamina B6 2,8 mg 200%
Witamina E 12 mg ekwiwalentu

alfa-tokoferolu
100%

Kwas foliowy 400 µg 200%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Produkt zawiera soj? i produkty pochodne.

?ó?cie? chinolinowa oraz ?ó?cie? pomara?czowa mog? mie? szkodliwy wp?yw na
aktywno?? i skupienie uwagi u dzieci.

Działanie Climea forte, tabletki, 30 szt.

Len wspomaga kontrolować wagę ciała.

Wyciąg z szyszek chmielu wpływa na łagodzenie objawów menopauzy.

Wapń i witamina D wspomagają zachować zdrowe kości.

Witamina B6 wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia.

Dawkowanie Climea forte, tabletki, 30 szt.

Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie.

Informacje dodatkowe Climea forte, tabletki, 30 szt.

Nie stosować produktu dłużej niż przez 6 miesięcy bez konsultacji z lekarzem.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Nie zaleca się stosować produktu podczas ciąży i karmienia piersią,

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
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.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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