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FemiControl forte, kapsułki, 60 szt.
 

Cena: 31,19 zł

Opis słownikowy

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis FemiControl forte, kapsułki, 60 szt.

Opis

FemiControl forte - suplement diety zawieraj?cy wysokiej jako?ci sk?adniki dla kobiet maj?cych problemy z utrzymaniem moczu.

Sk?adniki

ekstrakt wodno-alkoholowy z pestek dyni, ekstrakt z owocu ?urawiny wielkoowocowej,

ekstrakt z zarodków soi, substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów

t?uszczowych, witamina D (cholekalcyferol). Otoczka kapsu?ki: ?elatyna, barwniki:

dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki ?elaza.

Sk?adnik  2 kapsu?ki % RWS* 4 kapsu?ki % RWS*
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Witamina D 5 µg (200 j.m.) 100% 10 µg (400 j.m.) 200%

Strandaryzowany

ekstrakt

z pestek dyni,

w tym:

enterodiol

adenozyna

520 mg

 

 

15 mg

0,5 mg

---

 

 

---

---

1040 mg

 

 

30 mg

1 mg

---

 

 

---

---

Standaryzowany

ekstrakt

z zarodków soi,

w tym:

izoflawony

75 mg

 

 

30 mg

---

 

 

---

150 mg

 

 

60 mg

---

 

 

---

Ekstrakt z

?urawiny

wielkoowocowej

200 mg --- 400 mg ---

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

Produkt zawiera ekstrakt z zarodków soi.

Masa netto
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27,5 g

W?a?ciwo?ci sk?adników

Ekstrakt z pestek dyni wspomaga prawid?ow? prac? uktadu moczowego. Jest on

?ród?em sk?adników uwa?anych za pomocne dla osób, które maj? problemy z

utrzymaniem moczu: fitoestrogenów (enterodiolu) oraz adenozyny.

Ekstrakt z zarodków soi dostarcza du?ej ilo?ci izoflawonów.

Witamina D pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu mi??ni.

Zalecane dzienne spo?ycie

Doro?li: 2 kapsu?ki dziennie (1 rano, 1 wieczorem).

Kapsu?k? nale?y po?kn?? i popi? wod?.

Ostrze?enia dotycz?ce bezpiecze?stwa

Nie stosowa? w przypadku uczulenia na którykolwiek ze sk?adników suplementu diety.

W okresie ci??y i karmienia piersi? przed u?yciem nale?y zasi?gn?? porady lekarza.

Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawid?owego stanu zdrowia nale?y stosowa? zró?nicowan? diet?

i prowadzi? zdrowy tryb ?ycia.

Suplement diety nie mo?e by? stosowany jak substytut (zamiennik)
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zró?nicowanej diety.

Przechowywa? w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla

ma?ych dzieci.
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