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Olimp Menopauzin, tabletki powlekane, 30 szt.
 

Cena: 35,09 zł

Opis słownikowy

Producent Olimp Laboratories

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Olimp Menopauzin, tabletki powlekane, 30 szt.

Opis

Suplement diety w formie tabletek powlekanych, zawierający kompozycję składników roślinnych - izoflawonów sojowych oraz chmielu
łagodzącego efekty towarzyszące menopauzie (np. uderzenia gorąca, zwiększona drazliwość).

Składniki

 

węglan wapnia, ekstrakt izoflawonów sojowych, celuloza mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, ekstrakt z szyszek chmielu
zwyczajnego (Humulus lupulus L.), skrobia ziemniaczana, octan DL-alfa-tokoferylu – wit. E, stearynian magnezu – substancja
przeciwzbrylająca, cholekalcyferol – wit. D, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, kwas pteroilomonoglutaminowy – folian, chlorek
chromu (III), D-biotyna; alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian
polioksyetylenosorbitolu – substancje glazurujące, dwutlenek tytanu – barwnik.

Informacja żywieniowa 1 tabletka

Ekstrakt izoflawonów sojowych (40%)
w tym: izoflawony sojowe

75 mg
30 mg

Ekstrakt z szyszek chmielu 50 mg

Wapń 400 mg (50%*)
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Witamina D 5 mcg (100%*)

Witamina E 5 mg (42%*)

Witamina B6 1,4 mg (100%*)

Kwas foliowy 400 mcg (200%*)

Chrom 55 mcg (100%*)

Biotyna 50 mcg (100%*)

* Zalecane Dzienne Spożycie

Masa netto

41,7 g

Właściwości składników

Preparat dodatkowo wzbogacony w minerały (np. wapń potrzebny do utrzymania zdrowych kości) i witaminy, które m in przyczyniają się
do zmniejszenia zmęczenia (wit B6), pomagają w zachowaniu zdrowej skóry i włosów (biotyna).

Preparat przeznaczony dla kobiet w okresie menopauzy.

Zalecane dzienne spożycie

1 tabletka po posiłku.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

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.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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