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Duo-FeM, 28 tabletki na dzień + 28 tabletki na noc
 

Cena: 38,89 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Natur Produkt Zdrovit

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Chrom

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Duo-FeM, 28 tabletki na dzień + 28 tabletki na noc

Duo-Fem - suplement diety, zawierający kompleksowe połączenie składników aktywnych, łagodzących uciążliwe objawy związane z
okresem menopauzy. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Duo-FeM, 28 tabletki na dzień + 28 tabletki na noc

Tabletki na dzie?
ekstrakt z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.), substancja wype?niaj?ca:
celuloza mikrokrystaliczna, tlenek magnezu, cytrynian cynku, kwas L-askorbinowy
(witamina C),  otoczka (substancje zag?szczaj?ce: hydroksypropylometyloceluloza i
hydroksypropyloceluloza, substancja wi???ca: talk, barwnik: E171), cholekalcyferol
(witamina D), chlorek chromu (III), substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe
kwasów t?uszczowych, chlorowodorek pirydoksyny.

Sk?adniki 1 tabletka % RWS*
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Ekstrakt z czerwonej
koniczyny (Trifolium
pratense L.)

250 mg -

Witamina D 25 µg 500%

Witamina B6 2 mg 143%

Witamina C 20 mg 25%

Chrom 50 µg 125%

Cynk 7,5 mg 75%

Magnez 57 mg 15%

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

Tabletki na noc
ekstrakt z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.), substancja wype?niaj?ca:
celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z melisy (Melissa officinalis L.), octan DL-alfa
tokoferylu (witamina E), cytrynian cynku, kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z
szyszek chmielu (Humulus lupulus L.), otoczka (substancja zag?szczaj?ca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wype?niaj?ca: celuloza mikrokrystaliczna,
substancja wi???ca: glicerol, barwniki: E171, E120 i 132), cholekalcyferol (witamina D),
substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych.

Sk?adniki 1 tabletka % RWS*
Ekstrakt z czerwonej
koniczyny (Trifolium
pratense L.)

250 mg -

Ekstrakt z melisy (Melissa
officinalis L.)

50 mg -

Ekstrakt z szyszek
chmielu (Humulus lupulus
L.)

15 mg -

Witamina D 25 µg 500%

Witamina E 15 mg 125%

Witamina C 20 mg 25%

Cynk 7,5 mg 75%

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

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

Działanie Duo-FeM, 28 tabletki na dzień + 28 tabletki na noc

Koniczyna czerwona oraz szyszki chmielu wspomagają łagodzenie objawów menopauzy, takich jak uderzenia gorąca, pocenie, niepokój
i drażliwość.

Szyszki chmielu oraz melisa działają uspokajająco i wspierają zdrowy sen.

Magnez, witamina B6 i witamina C wspierają odpowiednie funkcjonowanie układu nerwowego oraz utrzymanie prawidłowych funkcji
psychologicznych.

Ponadto witamina B6 wspiera regulację aktywności hormonalnej, cynk i witamina C przyczyniają się do zachowania zdrowego wyglądu
skóry, a wraz z witaminą D wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Magnez, cynk, witamina D i C wpływają na utrzymanie zdrowych kości.

Chrom wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz odpowiedniego poziomu glukozy w
organizmie.

Witamina E wspiera ochronę komórek przed szkodliwym działaniem stresu oksydacyjnego.

Dawkowanie Duo-FeM, 28 tabletki na dzień + 28 tabletki na noc

Tabletki na dzień
Dorośli: 1 tabletka rano, popić wodą.

Tabletki na noc
Dorośli: 1 tabletka wieczorem, popić wodą.

Informacje dodatkowe Duo-FeM, 28 tabletki na dzień + 28 tabletki na noc

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

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